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Crises à parte, o Brasil vive um problema crônico de qualificação profissional. Não é difícil 
encontrar gestores de Recursos Humanos reclamando que não conseguem preencher vagas 
por falta de candidatos capacitados. O principal motivo que trouxe a essa situação foi a pouca 
atenção dada à educação nas últimas décadas - afinal, um país que não investe como deveria 
nesse setor não consegue colher bons frutos no futuro. As transformações tecnológicas do 
mundo moderno provocaram mudanças aceleradas em vários campos da sociedade, refletindo-
se diretamente nas relações de trabalho. Por isso, qualificação tornou-se a palavra de ordem, 
traduzida na capacitação e aprimoramento constante dos colaboradores para responderem às 
novas demandas do mercado, tanto na produção quanto no consumo de bens e serviços. Sem 
isso, o País se enfraquece economicamente e a competitividade com o mundo lá fora, tão 
badalada, sempre ficará na promessa.  
 
Uma das saídas das empresas tem sido recrutar estudantes dos cursos técnicos de nível 
médio, com a formação voltada à profissionalização. Recente pesquisa realizada pelo Ministério 
da Educação mostra que 72% dos alunos formados nas escolas técnicas da Rede Federal de 
Educação Profissional e Tecnológica estão empregados. Os dados, efetivamente, não 
surpreendem, diante da escassez de mão-de-obra especializada. Os cursos técnicos alinham o 
estudante com os interesses do mercado, preparando-os para uma realidade funcional, 
diferentemente da cultura "bacharelista", supervalorizada e predominante no país.  
 
Com 45 anos de experiência na inclusão de jovens no mercado de trabalho, o CIEE defende a 
manutenção e ampliação dos cursos técnicos como fonte capacitadora para as novas gerações 
de profissionais. Aliado a isso, a força do estágio também contribui para que essa formação 
torne-se mais completa, ao inserir o jovem na realidade do ambiente real de trabalho. O 
estágio é um complemento fundamental, durante o qual os estudantes conhecem os modelos 
atitudinais adotados no mundo corporativo e pouco ensinado pelas escolas e cursos 
universitários. Aprender o modo correto de se vestir, o jeito de falar sem a utilização de gírias, 
como se comportar em uma reunião ou trabalhar em equipe, são algumas das posturas 
fundamentais para alavancar a carreira. Além disso, tanto o curso técnico como o estágio são 
fontes importantes para a diminuição do desemprego na população jovem, com índices três 
vezes maiores do que na adulta.  
 
Além de capacitar a juventude para o mercado de trabalho, o estágio tem uma função social 
importante, pois tira esses meninos e meninas da desocupação e, por que não dizer, do risco 
de marginalização. A bolsa-auxílio contribui para complementar a renda familiar e ajuda o 
estudante a se manter na escola e na universidade. E, para as empresas, é uma mão na roda, 
pois abre a oportunidade para treinar e formar talentos de acordo com sua cultura e seus 
valores. Juntos, empresa e escola, coadjuvadas por um eficiente agente de integração, 
poderão modificar esse quadro e pensar mais concretamente em um país melhor no futuro.  
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