
Empregar um estagiário pode ajudar a conquistar um
funcionário sob medida. Mas saiba o que mudou
recentemente na lei para esse tipo de recrutamento

A LEI que regulamenta a contratação
de estagiários foi alterada há dois
meses. Objetivo: melhorar as con-
dições de trabalho dos estudantes.
Desde setembro, por exemplo, eles
têm direito a 30 dias de férias remu-
neradas por ano, auxílio-transporte
e seguro contra acidentes. A nova
norma também limita o número de
estagiários de acordo com o tamanho
da empresa (veja o quadro ao lado).

As mudanças ajudam a deixar para
trás a visão de que contratar um es-

tagiário significa redução dos custos
com folha de pagamento. "É uma
oportunidade para formar talentos
conforme as necessidades da em-
presa" afirma Luiz Gustavo Coppola,
superintendente do Centro de Inte-
gração Empresa-Escola (CIEE), res-
ponsável pelo atendimento da região
Centro-Oeste e do interior paulista.

No Brasil., cerca de 64% dos es-
tagiários de empresas de pequeno e
médio porte são efetivados, de acordo
com levantamento do instituto de
pesquisa TNS InterScience. Segun-
do Coppola, as vantagens para essas
empresas contratarem estagiários
são maiores. Com o quadro reduzido
de funcionários, o empresário tem
maior acesso aos profissionais e pode
observar e desenvolver melhor seu
potencial. Além disso, a contratação
de jovens costuma trazer novas idéias
e questionamentos às equipes já con-
solidadas, o que gera reavaliações e
melhorias no trabalho. "O estagiário
também chega sem vícios. Isso per-
mite que ele assimile melhor a cultura
do lugar", afirma Coppola.

Um desafio é manter o estagiário
na empresa — a rotatividade é bem
comum nesse tipo de contratação. Pa-
ra que não haja fuga dos novos talen-
tos, deve-se investir na sua formação
e oferecer claras perspectivas de plano
de carreira. "O estagiário não se sen-
tirá bem em uma companhia se não
encontrar possibilidade de crescer"
afirma Coppola, Para isso, recomenda-
se que sejam estabelecidas metas para
ele cumprir e que esteja claro, depen-
dendo do seu desempenho, que existe
possibilidade de contratação. Outra
iniciativa apreciada por essa turma é
a oferta de um pacote de benefícios
atraente, que ajude a compensar o
salário, reduzido em comparação ao
de um funcionário padrão.
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