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Cursos extra-curriculares são boa preparação 
 
O estudante Luiz Eduardo Brito, de 22 anos, cursa o 6º período de economia. Seu maior interesse 
é trabalhar com comércio exterior. "Mas é claro que não posso descartar outras oportunidades 
que surgirem", pondera. Já a aluna do 3º período de administração, Viviane Vieira, de 24 anos, 
não vê a hora de colocar em prática tudo o que vem aprendendo na faculdade. Em comum, 
ambos aguardam a primeira chance de estágio. "Metade dos meus amigos já trabalha dessa 
forma", revela Brito. 
 
O caminho daqui para a frente merece todo cuidado. Além das tradicionais centrais de estágio, o 
estudante não deve abrir mão da conversa com amigos e dos programas de estágio conduzidos 
por empresas de grande porte. Isso sem esquecer de conferir regularmente as vagas anunciadas 
pela própria universidade onde estuda. É certo que dias concorridos virão, mas o estudante não 
deve desistir à primeira reprovação. Para especialistas em Recursos Humanos, isso poderia minar 
seriamente seus planos de uma boa colocação no mercado após a graduação. 
 
O consultor João Teixeira Neto, da Ability RH, reconhece que a disputa é bastante acirrada, mas 
diz que já houve dias piores. "É mais fácil arranjar estágio hoje do que em anos anteriores", 
declara. Segundo ele, é crescente o número de empresas que inclui no orçamento os recursos 
para bancar programas de estágio. Ele lembra que há duas justificativas para isso: uma de visão 
de mercado e outra econômica. 
 
- Para a empresa, o estágio é a ótima oportunidade para investir cedo emtalentos que poderão 
integrar os quadros da organização. Do lado financeiro, esse investimento não chega a ser tão 
alto, visto que a média de bolsa entre grandes médias e empresas é de R$ 800. Isso explica 
porque o número de programas de estágio é bem superior ao de trainees, que exige gastos mais 
elevados - explica.  
 
Apesar da disposição em abrir as portas para jovens sem tanta experiência, o processo seletivo 
costuma ser lento, não raro estendendo-se por mais de três meses. Para o estudante, a corrida é 
contra o relógio. "É difícil ver um aluno conseguir uma posição no mercado sem que tenha 
passado por pelo menos um estágio durante a graduação", afirma Lilian Schocair, gerente de 
Inserção Social do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE). 
 
Brito sabe bem o que isso significa. Aliás, esse é seu maior receio. Por esse motivo, desde 
setembro, ele diz ter enviado currículo para diversas empresas. "Algumas já me chamaram e 
estou bem adiantado no processo seletivo, faltando apenas uma etapa", vibra. Sobre a pressão 
em casa, minimiza. "Minha mãe torce por mim, mas não força nada", responde. 
 
A estudante de administração, Viviane Vieira, de 24 anos, também se diz ansiosa. Após increver-
se em uma central de estágios, agora tem nas mãos uma carta de encaminhamento, isto é, um 
sinal de que seu currículo passou pela primeira triagem. "Estou feliz, mas sei bem que isso não é 
uma garantia de vaga", confessa.  
 
Enquanto o estágio não aparece, o melhor é partir para cursos extra-curriculares para não perder 
tempo. Oestudante Luiz Eduardo Brito conta que trancou matrícula e foi ganhar fluência em inglês 
com uma temporada na Irlanda. De volta um ano depois, não se arrepende, mesmo ao ver seus 
amigos estarem mais adiantados no curso. Enquanto o estágio não surge, ele vai se dedicando às 
aulas de francês 
 
 
 



Pequena empresa é atalho para as grandes 
 
Ex-diretor de RH da Petroflex, o consultor João Teixeira Neto, da Ability RH, é taxativo quando 
indagado sobre o que o estudante deve esperar da primeira oportunidade de estágio. "Muito 
trabalho", responde. Ele reitera que foi-se o tempo em que o estagiário desempenhava tarefas 
pouco relevantes para a organização. "Ele agora assume responsabilidades, tem trabalho sério 
pela frente", diz.  
 
A gerente de Inserção Social do CIEE, Lilian Schocair, concorda e aprova a valorização do papel 
do estagiário na empresa. Porém, chama a atenção somente para o uso indevido do estudante. 
Explica-se: Lilian salienta que existem tarefas que não devem ser atribuídas a um estagiário. "Não 
podem assumir o controle ou responder sozinho por todo um setor", exemplifica. 
 
Ambos também concordam em outro ponto: antes de buscar disputar concorridos programas de 
estágio, em geral conduzidos por empresas de grande porte, o estudante deve, em um primeiro 
momento, privilegiar pequenas e médias organizações. Teixeira Neto afirma que o ideal é ganhar 
um mínimo de experiência antes de partir para a conquista de uma vaga em empresa de alcance 
nacional. 
 
- Usando o exemplo das 100 melhores para trabalhar, boa parte exige alguma bagagem prática. 
Aqueles que almejam pela primeira vez a oportunidade ficam em desvantagem. Por isso, 
recomendo que o estudante procure fazer estágio logo nos primeiros períodos, de preferência em 
empresas de pequeno e médio porte, para então pleitearem no futuro uma vaga de estágio em 
companhias maiores - sugere. 
 
Esse é o caso da publicitária, Patrícia Claper, de 22 anos. Seu primeiro estágio foi em uma 
produtora de vídeos corporativos. De lá, ganhou um concurso de mídia e garantiu vaga em uma 
agência de publicidade de alcance nacional. Hoje, trabalha no setor de publicidade de uma 
emissora de televisão a cabo. "Passar por essas etapas foi essencial. Ganhei experiência e pude 
escolher o que realmente me interessava", diz.  
 
Lilian, do CIEE, também aponta outra vantagem na escolha por empresas de pequeno e médio 
porte. "Por serem menores, certamente o aluno terá mais espaço para conhecer melhor as 
pessoas e ter contato com processos mais acessíveis a ele. A liberdade de criar e sugerir ações 
tende a ser maior", conclui. 
 
Onde procurar a melhor vaga 
 
Pouco antes das 9h, o salão já funciona a todo vapor. Em menos de 30 minutos após a abertura 
do local, a impressão que se tem é de que todos já estavam ali há bem mais tempo. De pé ou 
sentados, aguardam pelo toque da senha eletrônica: uns serão atendidos pela primeira vez, 
outros receberão a notícia de que o currículo agradou a alguém. Hoje, as centrais de estágios 
figuram como principais recursos para a busca do primeiro emprego.  
 
Essa não é a primeira vez que o estudante Abdan Berdede, de 24 anos, busca estágio em uma 
central. Aluno do 8º período de direito, não tem do que reclamar: faz estágio na Defensoria 
Pública desde outubro. Com aulas à noite, Berdede agora busca uma vaga à tarde. "Espero ser 
chamado", diz confiante. Somente na unidade da rua da Constituição, no Centro, o CIEE recebe, 
em média, mil estudantes por dia. Os cursos com maiores ofertas são administração, direito e 
ciências contábeis. 
 
Porém, há também outras formas usadas por alunos de Ensino Técnico e Superior para cavar uma 
vaga de estágio. Além do tradicional boca-a-boca com amigos, as universidades também sem 
mobilizam para atender os estudantes.  
 



A coordenadora de Convênios e Estágios da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Penha 
Ferreira dos Santos, afirma que a divulgação costuma ser feita por cartazes dentro da faculdade 
ou por correio eletrônico. "Há tambémpalestras de empresas para os estudantes, abrindo um 
canal direto para futuros recrutamentos", diz. 
 
A Uerj inaugurou esta semana o Centro de Trabalho e Renda. O local receberá estudantes 
interessados em oportunidades de estágio. Já na UFF a pró-reitora de Assuntos Acadêmicos, 
Esther Luck, lembra que a instituição possui acordos com as principais Centrais de Estágio da 
cidade, além de empresas e órgãos públicos. "Ao todo, temos 450 convênios de estágio à 
disposição dos estudantes", revela. Com um total de 22 mil alunos, cerca de 6 mil usam o 
sistema. "Para o próximo ano, abriremos vagas de estágio dentro da faculdade para cursos de 
biblioteconomia, administração, ciências contábeis e comunicação social, entre outros", adianta. 
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