
Universitários elegem as empresas em que sonham trabalhar 
De São Paulo 
  
Unilever, Microsoft, Nestlé, Natura e Citibank foram eleitas as empresas dos sonhos para se 
trabalhar segundo universitários ouvidos pelo Laboratório de Negócios SSJ e pela consultoria Cia. 
de Talentos e a . Na lista das dez mais, constam também a IBM, Bosch, Petrobras, Siemens e 
BankBoston. A pesquisa "A visão dos universitários sobre estágio e carreira" ouviu 1.680 
universitários sobre sua avaliação dos processos seletivos e as expectativas em relação aos 
estágios. Desse total, 54% dos entrevistados participaram de até quatro processos seletivos para 
conquistarem um estágio.  
 
As áreas que mais concorrem aos estágios são administração (30%), engenharia (19%) , direito 
(10%) e tecnologia da informação (10%). A maioria (26%) prefere obter uma vaga nas áreas de 
gestão (administração, RH ou logística); seguido de marketing (19%). A área com menos atrativo 
é a de vendas (2,4). O segmento de mercado mais procurado é a indústria (31%), seguidos de 
consultoria (18%), mas 22,5% não se importa com o setor de atuação.  
 
Só 9% dos universitários declararam que têm interesse em abrir o próprio negócio e 3,6% 
gostariam de trabalhar no serviço público. Os estagiários que mais se comprometem em conseguir 
vaga em sua própria área de atuação são os estudantes de direito (97%), psicologia em RH 
(92%) e tecnologia da informação (87%)  
 
Os estagiários destacam que o mais importante no programa de estágio de uma empresa são: 
aprendizado (61%), agregar conhecimento (49%), integração com a equipe de trabalho (41%), 
acompanhamento das atividades (39%) e efetivação (26%). Receber treinamento e cursos foi 
destacado por 17% dos entrevistados.  
 
O item sobre o que os programas de estágio deveriam oferecer mostra o peso dos benefícios e 
treinamento para os estagiários. Eles elegem a efetivação como o principal item para o estágio, 
com 41%. Seguem benefícios equivalentes dos funcionários (40%), treinamento e cursos (38%), 
credibilidade e valorização do estagiário (35,5) e possibilidades de crescimento (32%). O item 
aprendizado, que recebeu 61% das votações sobre o programa de estágio, ficou com 14% nesse 
item da pesquisa.  
 
A conclusão, segundo a pesquisa, é que o que o estágio oferece não é igual ao que deveria 
oferecer para o estagiário, ou seja, pleno emprego. Os pontos fracos dos programas de estágio 
são estagiários como mão-de-obra barata (69%), desvalorização desse tipo de profissional (42%), 
atividades não alinhadas com o aprendizado da faculdade (41%), má remuneração (32%) e não 
oferece treinamento e cursos (23%). A pesquisa aponta que 38% dos entrevistados acreditam 
que a equipe de trabalho é a que mais ajuda o estagiário; mas 27,5% acredita que o chefe direto 
deveria ser a pessoa que mais deveria ajudar este novo profissional  
 
O papel do RH  
 
Segundo os universitários, o papel do RH no programa tem sido apenas para recrutamento e 
seleção (36%) ou como um departamento que apresenta a realidade da empresa (31%). Só 
10,6% destacam que o RH identifica e indica os melhores caminhos dentro da empresa, item que 
recebeu 46% dos votos na pergunta sobre qual papel o departamento deveria exercer durante o 
período de estágio.  
 
Metade dos entrevistados destacou que o papel do chefe direto no programa de estágio é aceitar 
e corrigir os erros dos estagiários; 45% dizem que o chefe deveria acreditar no potencial do 
estagiário e 41% acham que o chefe deveria gerar oportunidades de trabalho.  
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