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Se o número impressiona, então lá vai um dado ainda mais surpreendente: a fila de 150 mil 
candidatos a estágio corresponde a apenas uma agência, o CIEE do Rio Grande do Sul. 

 

 
Eymael, diretor-superintendente do CIEE-RS 

 

O Centro de Integração Empresa-Escola RS (CIEE-RS) completou 40 anos esta semana com 
vários motivos para celebrar. Um deles é a marca de 32 mil estudantes colocados no mercado 
de trabalho por meio de estágios. O número posiciona o CIEE gaúcho como o segundo entre os 
centros de integração do resto do Brasil - atrás apenas do CIEE de São Paulo, que registra 
cerca de 120 mil estagiários. A unidade paulista, na verdade, atua como CIEE Nacional, já que 
comanda filiais em 18 estados. Assim como os CIEEs de Santa Catarina e do Paraná, por 
exemplo, o CIEE do Rio Grande do Sul tem atuação autônoma é independente jurídica, 
administrativa e financeiramente. 

Quando se compara com o CIEE paulista (nacional), o diretor-superintendente do CIEE-RS, 
Luiz Carlos Eymael, acha que a operação gaúcha está muito bem. Nem por isso Eymael deixa 
de reconhecer que ainda há muito trabalho pela frente. "Temos uma fila de espera de 150 mil 
estudantes, que estão buscando oportunidades e contando com a boa vontade das empresas", 
afirma. 

A atuação do CIEE-RS colocou a entidade na 425º colocação no último ranking Grandes & 
Líderes da Revista AMANHÃ, que aponta as 500 maiores empresas do Sul. O último balanço, 
relativo a 2007, mostrou um faturamento de R$ 22,5 milhões e uma rentabilidade expressiva: 
o lucro líquido chegou a R$ 10,7 milhões (47% da receita). Eymael garante que o CIEE-RS 
reinveste integralmente todas as sobras de caixa. "Não é lucro, é superávit", corrige, 
lembrando tratar-se de uma associação filantrópica, de direito privado e sem fins lucrativos. 

Em 2008, o faturamento até cresceu - para R$ 24,9 milhões -, mas o "superávit" caiu 
bastante, para cerca de R$ 4 milhões. O motivo, explica, está em um grande investimento 
feito recentemente: uma nova sede, equipada com um moderno centro de eventos, em Porto 
Alegre. A mudança custou R$ 40 milhões. "Tínhamos uma aplicação que deu suporte para que 
investíssemos esta quantia", salienta. Ok., e agora, quando não há uma nova sede no 
planejamento? "Temos reconhecimento de ‘utilidade pública', todos os programas 
desenvolvidos aos estudantes são gratuitos; fazemos assistência social ao capacitar e inserir o 
jovem no mercado de trabalho", diz Eymael, revelando que tanto os membros da diretoria - à 
exceção dele próprio - quanto do conselho deliberativo trabalham na condição de voluntários. 

 



O CIEE-RS tem filiais em 56 municípios do estado, que atuam em 111 cidades. No total, são 
mais de 1.300 instituições de ensino conveniadas, que "fornecem" estagiários para cerca de 10 
mil empresas. 
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