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Contratar um profissional que
ainda não está completamente
apto a desenvolver as atividades
praticadas na empresa, investir
—inclusive financeiramente— em
sua capacitação e desenvolvimento
e ainda destacar funcionários
para acompanhar seu desempe-
nho. Tanto empenho por alguém
que não dá garantias de que cor-

responderá às expectativas da
corporação é cada vez mais comum
nas empresas. Muitas delas fazem
grandes apostas em universitários
e já possuem programas de está-
gio consolidados.

A explicação para o investimento
é simples: faltam profissionais
qualificados no mercado. Diante
deste cenário, uma das saídas

mais eficientes para o problema é
formar, "dentro de casa", alguém
capaz de atender às necessidades
da corporação.

Para o universitário, é a chance
de obter a tão sonhada experi-
ência e conseguir ingressar no
mercado de trabalho, sempre
muito concorrido. Para se ter
uma dimensão do quanto é acir-



rada a disputa por uma vaga, em
2008, 103.344 a lunos se forma-
ram em cursos de Adminis t ração
no País, segundo o Censo
Universi tár io do Min is té r io da
Educação e Cul tura . Se forem
incluídos os cursos que envol-
vem gerenciamento, esse número
sobe para 139.989.

Como beneficia empregador e
estudante, o programa de estágio,
que antigamente era exclusivi-
dade de multinacionais, agora
se torna opção para médias e até
pequenas empresas. Em comum,
a necessidade de mão-de-obra
especializada e de profissionais
qual if icados.

Saldo positivo
Gestores e especialistas são

unân imes em dizer que as cor-
porações só têm a ganhar com
a contratação de um estagiário.
Segundo o Centro de Integração
Escola-Empresa (CIEE), a admis-
são desse tipo de trabalhador
cresce no Brasil cerca de 10% ao
ano, o que mostra uma mudança
de cu l tu ra das empresas. "O
invest imento é considerado baixo,
se levarmos em conta os resul-
tados que um bom profissional
pode trazer no fu turo" , destaca a
gerente de treinamento do Núcleo
Brasileiro de Estágios (Nube),
Carmen Alonso.

Ela explica que, mesmo após
a criação da nova lei de estágio,
vigente desde 2008, que criou
novas regras para o contrato de
serviço, as empresas entende-
ram que a inda saem ganhando
na relação custo-benefício. "O
salário de um estagiário não gera
encargos nem verbas rescisórias.
Com isso, o empregador f ica
l i v r e do que mais pesa no bolso:
os impostos", diz .

Do outro lado, estão jovens com
muita vontade de trabalhar na
área que escolheram. "São dinâ-
micos, pró-ativos e trazem para o
meio corporativo as novidades do
mercado com as quais costumam
ter contato na universidade. Além
disso, são profissionais sem vícios
adquiridos em outras empresas
e com idéias novas", esclarece o
superintendente de atendimento
do Estado de São Paulo do CIEE,
Luiz Gustavo Coppola.

Prova disso são os projetos de
redução de custos, geralmente
executados por estagiários
recém-contratados. "Eles têm um
olhar mais global e atento, per-
feito para esse t ipo de trabalho",
a f i rma Coppola.

Tal at i tude precisa ser recom-
pensada. Os especialistas alertam
que se a empresa não propuser
novos desafios e oportunidade de
efetivação para esses estudantes,
é bem provável que eles procurem
rapidamente um novo emprego.
"Os jovens que chegam ao mer-
cado pertencem à geração Y. Não
têm medo de mudanças e precisam
a todo tempo de estímulo porque
enjoam com a rotina", esclarece a
gerente do Nube.

Recrutando e capacitando
jovens há mais de 40 anos, o
programa de estágio da General
Motors do Brasil é um dos mais
bem-sucedidos do País. A empresa
percebeu que era difíci l encontrar
profissionais com a qualificação
que desejava e resolveu assumir
a formação deles. "Estamos sem-
pre em busca de talentos. É o que
nos move a cont inuar investindo",
define o gerente de desenvolvi-
mentos de recursos humanos da
GM do Brasi l , Marco Antônio Vicei
Vilas Boas, quando fala, orgu-
lhoso, do projeto.

O programa oferece vagas para
praticamente todos os setores,
desde o operacional até a parte
administrativa, em todos os escri-
tórios e fábricas do Brasil. Segundo
o gerente, nos últimos oito anos,
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foram efetivados 430 estagiários.
"Nosso objetivo é reter esses talen-
tos. Tem dado tão certo que dois
dos 15 membros do nosso comitê
executivo são ex-estagiários."

Para dar suporte ao univers i -
tário que ingressa no mercado
de t rabalho, a empresa oferece
pales t ras e uma espécie de tu to r
acompanha o desenvolvimento
dos estagiários. "Existem ava-
liações semestrais e, ao f i m do
ano, eles apresentam um pro-
jeto para vários convidados ,
i n c l u i n d o a chefia do setor. É
como se fosse uma v i t r i n e " , d iz
Vilas Boas.

As empresas de médio e
pequeno porte sem um pro-
grama de estágio e s t r u t u r a d o
podem criar atrativos aos u n i -
versitários. "Es t ipu la r um
reajuste para a bolsa-estágio a
cada semestre, propor um rodí-
zio de at ividades, deixar que ele
desenvolva projetos e premiá- lo
por isso. E n f i m , mostrar que há

chances de ele ser contratado",
sugere Carmem Alonso, gerente
do Nube.

A nova legislação
Em setembro de 2008, foi

criada a nova le i de estágio, que
causou uma brusca mudança
no mercado, gerando cerca de
90 m i l demissões em apenas
três meses.

Dentre as novas regras, a legis-
lação prevê que o estagiário
trabalhe no máx imo seis horas
por dia , receba bolsa-estágio e
auxíl io-transporte, tenha recesso
remunerado de 30 dias após um
ano de t rabalho e f ixa em dois
anos o tempo máximo de estágio
na mesma empresa. Ou seja, se
quiser continuar com o funcioná-
rio, é preciso contratá-lo.

Na opin ião do s u p e r i n t e n -
dente geral do I n s t i t u t o Via de
Acesso, Ruy Leal , a mudança
serviu para separar o joio do
trigo. "As empresas que t i n h a m

programas sérios não t iveram
problemas. Aquelas que usavam
os a lunos , fazendo com que
pra t icamente pagassem para
t raba lhar , t iveram de se rees-
t r u t u r a r " , ava l i a .

Leal também é autor do
l i v r o "Condutores do Amanhã:
jovens que entram e dão certo
no mercado de t raba lho" , obra
que mostra como func iona o
ambiente corporativo com in tu i to
de preparar o jovem para esse
novo mundo. Ele explica que
num primeiro momento houve
demissões, mas, a p a r t i r da
compreensão das empresas e da
retomada da economia no úl t imo
trimestre de 2009, os estagiários
voltaram a ser recrutados.

Segundo ele, cerca de 1,5
mi lhão de jovens fazem está-
gio a tua lmente no Brasi l . Para
Leal, esse pr imei ro contato com
o mercado de t raba lho pode ser
fundamenta l nas f u t u r a s esco-
lhas e decisões. "Se a empresa
trata o estagiário com respeito e
aposta nele, com in tu i to de vê-lo
crescer, essa corporação não só
forma um profissional capaci-
tado, mas também um jovem
mais cidadão, que terá uma pos-
tura diferenciada nos âmbitos
pessoal e prof iss ional ."

Estudo e trabalho
Ana Paula Santos, 18 anos, é

uma dentre os muitos estudan-
tes que comemorou a nova Lei de
Estágio. Ela conseguiu uma vaga na
área comercial de uma empresa de
telecomunicações há três meses e
nem acredita que não precisa usar
a madrugada para estudar ou fazer
trabalhos. "Consigo trabalhar e
estudar tranqüilamente. No tempo
que passo na empresa, as ativida-
des são bem intensas, mas saindo



de lá consigo me dedicar melhor ao
curso", conta. A jovem está no ter-
ceiro semestre de Administração.

Ela, que também estagiou na
lei antiga, diz que a mudança fez
com os estagiários passassem a
ser mais respeitados dentro das
empresas. "Hoje sinto que quem
me contratou foi pelo meu traba-
lho, não por eu custar pouco."

Além da melhoria nas condições
trabalhistas, Ana Paula diz que já
consegue empregar os conheci-
mentos da faculdade no trabalho
e vice-versa. "Quando o professor
fala sobre o mercado de trabalho
eu já tenho várias experiências
para contar. Parece que o estágio
e o curso se completam."

De olho na carreira
Desestimulado pela falta de

perspectiva de efetivação, José
Guilherme Brandão Soares
Filho, 21 anos, trocou o estágio
em um órgão público pelo tra-

balho de analista de riscos em
um banco privado no fim do ano
passado. "O tato de não ter um
plano de carreira me incomo-
dava muito", diz.

O estudante, que está no
quinto semestre do curso de
Administração, ficou ainda mais
motivado quando descobriu que
ocuparia a vaga de um estagiá-
rio que acabara de ser efetivado.
"Vi que o trabalho é importante e
pode abrir muitas portas."

Além de exercer o que já apren-
deu sobre administração, José

Guilherme conseguiu aliar uma
paixão antiga ao novo trabalho:
a informática. Antes de entrar
na faculdade, ele costumava
dar aulas de computação e este
conhecimento foi um diferencial
para conquistar a vaga. "Fazemos
muitas planilhas e isso ninguém
precisou me ensinar aqui."

Apesar do pouco contato com a
nova função, o jovem já sabe que
escolheu a profissão que gosta e
agora pretende se especializar
cada vez mais. "Já vou começar a
pensar na pós-gradução", brinca.

Text Box
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