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Em época de instabilidade econômica, cresce a consciência sobre a necessidade de se dar 
atenção especial ao chamado capital humano, apontado por grandes especialistas como o fator 
que poderá fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso no competitivo mundo globalizado. 
As nações que quiserem prosperar ou mesmo sobreviver na nova ordem não podem descuidar 
da captação e preparação dos futuros talentos que, dentro de poucos anos, deverão estar 
aptos a colaborar para o desenvolvimento da empresa e do País. O caminho mais curto para 
atingir esse objetivo é a concessão e elaboração de programas de estágio. Quanto mais 
qualidade na capacitação, maior oportunidade para o pleno desenvolvimento dos talentos.  
 
Sob essa ótica, o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), em parceria com o Ibope 
Inteligência e a Associação Brasileira de Recursos Humanos – seccional de São Paulo (ABRH-
SP), lançou na semana passada a quarta edição do prêmio Melhores Empresas para Estagiar. 
Resultado de uma ampla pesquisa realizada pelo Ibope Inteligência, a premiação estabelece o 
ranking dos cinquenta melhores programas estágios de excelência no Estado de São Paulo. 
Estar na lista significa fazer parte de um seleto grupo que investe na formação dos jovens, 
credenciando-se como opção atraente para reter talentos, principalmente pela boa imagem 
produzida no mercado.  
 
No ano passado, o Hospital do Coração (HCor) foi o grande vencedor do prêmio, com um 
programa original, especialmente planificado, no qual os estagiários passam por fases distintas 
de aprimoramento. Na lista das 10 melhores empresas ainda constavam a Apsen 
Farmacêutica, a Jacto Máquinas Agrícolas, a Kaizen Consultoria e Serviços de Informática, a 
VA Tech Hydro, a Matec Engenharia, Yamaha, Schneider Electric, 3M do Brasil e a Rodobens 
Consórcio. A cada ano aumenta a qualidade dos programas estabelecidos pelas empresas e, 
com isso, o prêmio vai ficando cada vez mais concorrido e fortalecido. 
 
A largada para a edição de 2009 já foi dada. As empresas que desejarem participar da análise 
devem inscrever-se até a meia-noite de 17 de junho exclusivamente pelo site 
www.melhorestagio.ibope.com.br. Podem concorrer à premiação organizações públicas, 
privadas ou de economia mista que mantenham programas de estágio no estado com 15 ou 
mais jovens contratados. As organizações inscritas serão avaliadas pelos estagiários, de 
acordo com os dados coletados pelo Ibope Inteligência, em pesquisa sigilosa e validada por 
visitas in loco. A divulgação do ranking com as 50 melhores empresas para estagiar de 2009 
ocorrerá em 24 de novembro, durante solenidade de premiação no Espaço Cultural – Teatro 
CIEE.  
 
As empresas classificadas ganham o direito de utilizar o selo de reconhecimento em suas 
peças de comunicação, adquirindo boa visibilidade no mercado, principalmente sob o prisma 
social, já que demonstram valorizar o investimento e a qualificação da nova geração de 
profissionais. O prêmio promove também a troca de experiências positivas e inovadoras sobre 
a gestão de programas de estágio, uma referência importante para a capacitação de jovens 
para o mercado de trabalho. Dessa forma, o CIEE cumpre, mais uma vez, seu papel de maior 
agente de integração do país, que já encaminhou para estágio mais de oito milhões de jovens, 
em 45 anos de existência.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 12 maio 2009, Plano Pessoal, p. D7. 


