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Mais do que um nome de peso, as melhores empresas para fazer estágio são aquelas 
que dão ao estudante possibilidade de aprendizado e crescimento. De acordo com 
consultores de Recursos Humanos e universitários bem-sucedidos, as empresas de 
grande porte, obviamente, contam pontos no currículo, mas, nem por isso pequenas e 
médias companhias que ofereçam boas oportunidades devem ser desprezadas. O 
Jornal do Commercio pesquisou quais são as característic as mais importantes de um 
programa de estágio e, sobretudo, quais são as melhores empresas para se estagiar 
no País. 
 
Empresas com programa de estágio estruturado, que oferecem oportunidade de 
crescimento e têm um processo seletivo criterioso são as melhores companhias para 
se estagiar, segundo os entrevistados. "As melhores empresas para estágio têm em 
comum programas bem definidos, com ênfase em treinamento e desenvolvimento do 
universitário, com o objetivo de torná-lo um profissional completo", opina Antônio 
Carlos Brito, vice-presidente de planejamento do Grupo Catho. 
 
A escolha da melhor empresa para estagiar ou fazer um programa de trainee é, em 
primeiro lugar, pessoal. "O estudante deve levar em consideração quais os itens que 
considera importantes, como bom salário, segurança e oportunidade de 
desenvolvimento. Em seguida, deve ir atrás de empresas que se adequem a esse 
perfil", ensina Giuliana Nigro, consultora da Passarelli Talentos. 
 
Trainee da área de suprimentos da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), o economista 
Fernando Alves acredita que a melhor empresa para estagiar - e trabalhar - é aquela 
que estimule pontos como criatividade, trabalho em equipe e pró-atividade. Para o 
recém-formado, coaching e feedback também são fundamentais. A Souza Cruz, diz, é 
uma das companhias que possui essas características.  
 
- Foi o primeiro estágio que tive na minha área. Estava no sexto período quando 
comecei a trabalhar na Souza Cruz, na regional de vendas, em Belo Horizonte. Antes, 
só tinha tido experiência com promoções e eventos. A Souza Cruz encara o estagiário 
como um jovem profissional. Éramos tão cobrados quanto os demais funcionários - 
conta Alves, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 
 
Características valorizadas pelo mercado 
 
O feedback, observa, era outro aspecto positivo. A experiência foi válida para Alves, 
pois saiu do estágio com outra visão sobre o mercado de trabalho. O trainee admite 
que o fato de ter trabalhado em uma empresa do porte da Souza Cruz ajudou - e 
muito - na hora de buscar uma colocação como trainee.  
 
- Além do nome e de o programa ser conhecido no mercado, durante o estágio pude 
desenvolver características valorizadas pelo mercado, como a capacidade de trabalhar 
em equipe - comenta Alves. 
 
Recém-formado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Bruno 
Areal afirma que o estágio que fez na Shell foi fundamental para o desenvolvimento de 
sua carreira. Areal, que foi efetivado na empresa, acredita que a possibilidade de atuar 



em áreas diferentes e participar das tomadas de decisão foram fundamentais para a 
sua formação. 
 
- Além disso, eu já havia passado por experiências anteriores, estagiei na Defensoria 
do Estado e na Fininvest, o que também ajudou. É importante que, além de se dedicar 
à vida acadêmica, o universitário se preocupe em adquirir experiência profissional - 
opina. 
 
Giuliana Nigro, da Passarelli, faz coro e ressalta: muitas vezes, os resultados que o 
estudante apresentou na companhia anterior - seja ela grande ou pequena - são mais 
importantes do que o tamanho da empresa. "A função desempenhada, muitas vezes, 
conta mais pontos do que o nome das companhias anteriores", observa. 
 
- O estudante tem que se preocupar, principalmente, em aprender. O tempo ideal de 
estágio é dois anos. É o período que ele precisa para adquirir experiência - afirma a 
gerente do Instituto de Competências e Cidadania do Centro de Integração Empresa-
Escola (CIEE-Rio),Daniela Fonseca. 
 
Participaram da enquete os executivos Adilson Alvares, consultor empresarial e sócio 
da Alvares & Algoello; Alessandra Domingues, analista de recursos humanos da Asea 
Brown Boveri (ABB); Cláudia Gonzales, gerente de RH da Microsiga para o Rio de 
Janeiro; Dennis Ferreira, gerente de negócios da Tesla, e Wilson Cordeiro, diretor de 
RH da Apolo Tubos de Aço. 
 
As mais votadas 
 
As empresas mais votadas pelos entrevistados têm em comum programas 
estruturados. A grande maioria tem tradição na formação de novos profissionais. Itens 
como benefícios, treinamento, possibilidade de efetivação e crescime nto profissional na 
hierarquia da companhia contaram pontos a favor das empresas.  
 
1ª Natura e Unilever - (4 votos cada). Programas de estágio estruturados e benefícios 
para os estudantes. No  caso da Unilever, foi mencionado o rodízio por diversos 
departamentos como ponto positivo. 
2ª BankBoston e Embratel - (3 votos cada). Instituições financeiras e empresas de 
telefonia foram elogiadas , porém as duas foram as mais mencionadas pelos 
entrevistados. 
3ª IBM, Nestlé, Procter & Gamble e Terra - (2 votos cada). O item mais citado pelos 
entrevistados é a qualidade dos estagiários saídos dessas empresas. 
 
Também foram citadas: Almap, Basf, O Boticário, Camargo Corrêa, Cargill, Citibank, 
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), 
Credicard, DBM, Fiat, Flextronic, General Motors (GM), General Eletric (GE), Gerdau, 
Grupo Accor, HSBC, Hewlett-Packard (HP), Intel, IG, Intelig, Itaú, Magazine Luiza, 
McDonald's, Microsoft, Motorola, Novartis, Ogilvy, Petrobras, Petroflex, 
PriceWaterHouseCoopers, Redecard, Rhodia, Roche, Sudameris, Shell, Souza Cruz, 
Tigre, UOL, Volkswagen e Xerox. 
 
Onde começar 
 
Citibank 
Inscrições: abertas 



Cursos que possuam afinidade com as áreas do banco, como : Administração de 
Empresas, Economia, Comércio Exterior, Direito, Informática, Secretariado ou 
Engenharia de Produção, Mecânica ou da Computação 
Requisitos: fluência em inglês e noções de informática 
Informações: www.citibank.com.br  
 
IBM Brasil 
Inscrições: até 30 de novembro 
Cursos: Administração de Empresas, Análise de Sistemas, Arquitetura, Ciências 
Contábeis, Ciências da Computação, Comunicação, Direito, Economia, Engenharia da 
Computação, Engenharia Eletrônica, Engenharia de Produção, Engenharia Química, 
Informática, Letras, Secretariado e Tecnólogo em Processamento de Dados 
Requisitos: possuir bons conhecimentos de inglês e formatura entre julho e dezembro 
de 2005 
Informações: www.ibm.com/br/estagio 
 
SulAmérica 
Inscrições: até sexta-feira, dia 7 
Cursos: Administração, Ciências Contábeis, Ciências Atuariais, Comunicação, Direito, 
Economia, Engenharia e Informática 
Requisitos: estar a dois anos da conclusão da universidade/faculdade e conhecimento 
de microinformática 
Informações: www.sulamerica.com.br 
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