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O estágio é porta de entrada comum para o primeiro emprego, mas em muitos casos 
pode se tornar um pesadelo para o estudante. Para tentar conquistar uma vaga, o 
estagiário submete-se a obrigações que deveriam ser feitas por funcionários 
contratados. A famosa mão-de-obra barata reverte-se em faltas frequentes na 
faculdade e compromete a formação do universitário. Identificar quando existe algo 
errado no estágio, no entanto, não é tarefa fácil. Afinal, como reclamar sem parecer 
que está recusando-se a aprender. Além disso, até que ponto vale a pena sacrificar a 
faculdade em troca de um emprego? 
 
Consultores de recursos humanos dizem que é preciso antes de tudo haver 
colaboração entre empresa e estagiários. O estudante precisa identificar se a 
experiência realmente lhe está acrescentando aprendizado e se as atividades 
praticadas complementam o que se aprende na faculdade. Mariana Brum, estudante de 
direito, sempre desejou atuar em um grande escritório de advocacia. Quando foi aceita 
em um dos maiores escritórios do Brasil, acreditou que estava no caminho certo.  
 
- O estágio começou nas férias. No início foi maravilhoso, estava aprendendo muita 
coisa e ainda ganhava bem. O problema começou na volta às aulas - lembra. 
 
Estudando a noite, os professores começaram a passar textos para estudar, o que 
requeria tempo e dedicação de Mariana. "O meu horário de saída do estágio era o 
horário da minha primeira aula (muitas vezes era necessário ficar até mais tarde). 
Acabava perdendo os primeiros tempos", diz. Ela percebeu que teria que optar. 
 
- Não gostaria de ser aluna omissa e muito menos uma profissional desesperada pra ir 
embora. Seria mais importante assistir aula, ter tempo pra estudar ou estagiar em um 
lugar legal, onde poderia aprender muito? - questiona Mariana. 
 
Na decisão, prevaleceu a universidade. A estudante optou por se dedicar mais ao 
estudo por perceber que não estava preparada ainda para um estágio de oito horas. 
"Acredito que esses anos na faculdade são os últimos que terei para me dedicar aos 
estudos exclusivamente, então resolvi aproveitá-los mais antes de encarar outro 
estágio", explica Mariana. 
 
Segundo Sofia Esteves do Amaral, sócia da Companhia de Talentos, especializada em 
programas de estágio, Mariana tomou a decisão certa. A consultora afirma que o 
estudante deve evitar sobrecarregar um dos lados. "Os próprios programas de estágio 
estão utilizando o coeficiente de rendimento da universidade como avaliação na hora 
de selecionar os estagiários", lembra Sofia, acrescentando que o estágio deve 
complementar a teoria. 
 
A consultora, no entanto, destaca que o estagiário deve reconhecer que as atividades 
aparentemente banais também são forma de aprendizado. "Se o estagiário tem que 
tirar cópia de um documento, e ele lê o texto, ele está aprendendo. Se participa de 
uma reunião e consegue expor suas idéias, está aprendendo. A pressão também é 
interessante. A idéia de ser mão-de -obra barata só existe quando o estagiário se 
coloca nessa posição", explica.  
 



Sofia diz  que os programas de estágio estão supervalorizados pelas empresas 
atualmente. "São mais baratos que os de trainee e o participante vem sem vícios de 
outros empregos. Além disso, os formandos estão chegando às empresas com uma 
baixa capacidade emocional. Com o programa de estágio, é possível pegar esta mão-
de-obra crua, que "recebe" o vírus da empresa e têm uma formação coorporativa. 
Após o programa, os índices de aproveitamento de estagiários variam entre 30% a 
80%", avalia a consultora. 
 
A estudante de design Vanessa Di Blasi reconhece que o estágio é importante, mas, 
pelas baixas remunerações, acabou estagiando em outras áreas que não a sua. "Sou 
obrigada a ficar estagiando em uma área que não é a minha, tendo responsabilidades 
e tarefas dignas de profissionais, em troca de um salário um pouco melhor, que me dê 
condições de pagar pelo menos a faculdade e me sustentar", reclama. 
 
A gerente de Recursos Humanos da Fundação Mudes, Sueli Fernandes, afirma que 
casos como o de Vanessa não são raros, pelos problemas conjunturais do País. "A 
bolsa salário acaba sendo um atrativo ao estudante, e as ofertas tem sido baixas. É 
reflexo da recessão, salários são reduzidos, com oferta maior que a demanda, os 
estudantes procuram bolsas melhor remuneradas", comenta.  
 
Sueli explica que o trabalho da fundação começa na conscientização das empresas 
parceiras. "Explicamos que a mão-de-obra do estagiário não é para repor mão-de-obra 
profissional", lembra. 
 
 
Serviço Fundação Mudes, 2524-1181 ou www.mudes.org.br Companhia de Talentos, 
0xx11-5508-3232 ou www.ciadetalentos.com.br  
 
Multinacionais valorizam parte acadêmica 
 
Grandes empresas brasileiras e multinacionais promovem programas de estágio para 
recrutar estudantes que poderão, no futuro, serem funcionários. A política envolve 
estágio supervisionado e incentivo a bons resultados também na faculdade. Renata 
Correa, gerente de desenvolvimento em Recursos Humanos da GlaxoSmithKline 
(GSK), acredita que este tipo de programa é importante para que o estudante tenha 
uma visão coorpora tiva e de seu próprio futuro.  
 
- Nosso programa é desenhado de forma que o estudante tenha um acompanhamento 
de um supervisor na sua área, com o qual discute os rumos do estagiário, e palestras 
com o grupo todo - conta.  
 
Rafael Visconti, gerente de Recursos Humanos da Microsoft, diz que há o 
acompanhamento de um tutor, responsável pela integração, desenvolvimento e 
capacitação deste estudante.  
 
O programa de estágio é encarado como uma forma de capacitar o futuro profissional. 
"Trinta por cento dos estagiários são efetivados", explica Visconti. 
 
 
Empresas procuram GlaxoSmithKline Busca estudantes de administração, 
biblioteconomia, ciências biológicas, comércio exterior, farmácia, psicologia, serviço 
social etc. As inscrições estão abertas até este domingo, no site www.gsk.com.br  



Microsoft Interessados devem inscrever-se pelo site, ao longo do ano. Há 
oportunidades em diversas áreas. Informações, www.microsoft.com.br/empregos  
 
Oracle Para se inscrever é necessário encaminhar e-mail para rhonline.broracle.com, 
independente das vagas publicadas no site. O candidato deve estar cursando do 
segundo ao antepenúltimo ano da graduação. Informações: www.oracle.com/br 
Dupont A empresa recebe inscrições para o programa 2005, até 31/12/04, no site da 
empresa. Há vagas para estudantes de administração, ciências contábeis, comércio 
exterior, comunicação, economia, letras, entre outras. Mais informações no site 
www.dupont.com.br  
 
Gillette A empresa mantém o programa aberto a inscrições permanentemente e 
recruta de acordo com a demanda de vagas. Os interessados devem inscrever-se pelo 
site www.gillette.com.br  
 
Alcoa Pode-se enviar currículo pelo site da Companhia de Talentos 
(www.ciadetalentos.com.br). Deve-se ter formação compatível com as áreas de 
logística, comercial, energia, finanças e TI. Mais informações: www.alcoa.com.br 
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