Maior parque industrial do Brasil,
São Paulo também é o estado que
mais abre vagas de estágio - cerca de
60% do total ofertado em todo o país.
Para destacar os melhores programas
de inclusão profissional de estudantes, que podem servir de referência
para outras organizações, o CIEE em
conjun
to com o
Ibope Inteligência e a
cional paulista da
Associação Brasileira de Recursos Humanos
(ABRH-SP) concede, desde 2006, o
prêmio As Melhores Empresas para
Estagiar no Estado de São Paulo.
Fruto de pesquisa de opinião
realizada com a matéria-prima
dos treinamentos práticos - os
próprios estagiários -, o levantamento leva em conta a visão dos
estudantes sobre a qualidade da
capacitação, a absorção dos co-

nhecimentos adquiridos no ambiente corporativo, a atuação dos gestores
no acompanhamento do estágio e os
benefícios, entre outros itens.
Neste ano, duzentas empresas participaram da pesquisa. O
Ibope validou as inscrições
de acordo com os critérios
definidos no regulamento.

Um deles é que, para participar do
concurso, a empresa, órgão público
ou entidade do Terceiro Setor deveria contar com 15 ou mais estagiários.
Atendidos esse e outros critérios técnicos, foram realizadas entrevistas com
2.649 estagiários das organizações finalistas. Os estudantes que responderam
ao questionário foram contatados para

a verificação da autenticidade das informações.
"Para o CIEE é extremamente gratificante constatar que 71% das organizações premiadas são nossas conveniadas, embora esse não seja um
pré-requisito para a pesquisa", afirma
Ruy Martins Altenfelder Silva, presidente do Conselho de Administração
do CIEE. "Esse expressivo percentual sinaliza para o acerto de todas as
ações, facilidades e apoio que oferecemos aos nossos parceiros, desde a
abertura da vaga até o encerramento
do contrato de estágio."
Cresce a abrangência. Entre as empresas participantes, houve um aumento
das grandes corporações em relação
ao ano passado: 41% delas têm mais
de mil funcionários, diferentemente de
2008, quando o índice era de 36%. Com
o aumento no porte das corporações,
também cresceu o número de estagiários por empresa: 49% delas têm de 21
a 50 estudantes em atividades práticas;
e 22% entre 51 e cem estagiários. Além
disso, a análise da pesquisa revela o aumento
de algumas médias que

avaliam a qualidade dos programas de
estágio, tanto que 63% das respostas
confirmam que o estágio é tão importante para as empresas quanto para os
estudantes.
Campeã deste ano, a Vicunha Têxtil, tradicional empresa do ramo da
moda, possui 76 estagiários e alcançou a maior pontuação graças a um
programa bem planejado, que foca o
desenvolvimento de novos talentos
visando ao seu aproveitamento futu-

ro no quadro de colaboradores. "Para
nós, é um grande reconhecimento do
trabalho que temos realizado para
atrair, desenvolver e reter talentos",
afirma Mareei Yoshimi Imaizumi,
diretor-superintendente do setor de
índigo e Brim da Vicunha.
A força do poder público. Um dado
que chama atenção no levantamento
deste ano é a forte presença de empresas e órgãos públicos do interior e lito-
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ral. Entre as dez mais bem colocadas
na pesquisa, apenas duas empresas
- Vicunha Têxtil e Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo - estão na Grande São Paulo. "O interior
mostra mais uma vez a sua força com
a presença maciça no prêmio deste
ano", diz Luiz Gonzaga Bertelli, presidente Executivo do CIEE. Para ele,
a premiação comprova a existência de
empresas sérias, comprometidas com
a formação e capacitação dos jovens.
"O resultado mostra que estamos no
caminho certo do desenvolvimento,
pois o país que desperdiça seus talentos vai ficar estagnado."
Alguns órgãos públicos ganharam mais
destaque e ingressaram no grupo das
"dez mais". É o caso da Câmara de Vereadores de Piracicaba e das prefeituras
de Bariri e Bocaina, além da superintendência regional da Caixa Econômica Federal de Bauru. A forte presença
das prefeituras mostra também que
existem administradores preocupados
com a formação profissional dos jovens
e na força que o poder público pode representar na inclusão dos estudantes no
tão competitivo mercado de trabalho.
Para Benedito Senafonde Mazotti,
prefeito de Bariri, o estágio é uma
oportunidade ímpar de aprendizado
para os estudantes, "uma vez que o
contato com o exercício da profissão
traz a realidade da futura vida profissional". Já o prefeito de Bocaina, João
Francisco Bertoncello Danieletto,
acredita que a visão do jovem muda
ao olhar para o serviço público de um
ângulo mais próximo.
Impacto da lei. Em vigor desde o ano
passado, a nova Lei do Estágio também gerou impacto nos números da
pesquisa para identificar as melhores
empresas. Por isso, é recomendável cuidado na avaliação de alguns

avanços, apontados pela comparação
entre as conclusões deste ano com
as das três edições anteriores do prêmio. Por exemplo, benefícios como
vale-transporte e recesso de 30 dias,
que passaram a ser obrigatórios com
a nova lei, registram elevação muito
grande em relação ao ano passado:
89% das empresas pesquisadas oferecem vale-transporte (no ano passado foram 79%); 79% das empresas
concedem recesso para os estudantes
(apenas 22% concediam o benefício
em 2008).
Embora tenha havido aumento na remuneração da hora de estágio, a média do valor bruto da bolsa-auxílio,
que vinha numa curva ascendente
nos últimos anos, sofreu uma ligeira
queda neste ano, conseqüência da redução da carga horária do estágio, que
passou de oito horas para seis horas,
com a adequação às novas normas.
Houve redução de 6 pontos percentuais entre aqueles que ganhavam entre
R$ 700 e R$ 1.299. "Além disso, houve
também o impacto da crise financeira
internacional", alerta Fernanda Rosa,
analista de pesquisa do Ibope.
Perfil parecido. A maioria dos estudantes ouvidos pelo Ibope Inteligência é do sexo feminino (54%), mora
com os pais (74%) e cursa ensino
superior (84%) na rede particular
(76%). Os jovens são, em sua maioria, solteiros (93%) com idade entre
21 e 25 anos (55%). Parte dos estagiários tem renda mensal de 830 reais
e 2.075 reais (33%); e de 2.075 reais a
4.150 reais (28%).
Dos cerca de 2.600 entrevistados, 77%
deles nunca tiveram experiências fora
do Brasil. No entanto, 44% apontaram
ter inglês intermediário e 21% admitiram ter fluência na língua estrangeira,
hoje um requisito importante para conquistar uma vaga no estágio.
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