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Considerados funcionários, os estagiários estão ganhando voz e ação dentro das 
grandes corporações. E o melhor: cada vez menos, são tratados como mão-de-obra 
barata. Os programas de estágio, principal porta de entrada das empresas, 
valorizam pró-atividade, participação e opinião dos estudantes. Mas para tudo há 
um limite, lembram consultores, alertando que os estagiários devem estar atentos 
ao excesso de trabalho e à falta de orientação em relação ao trabalho executado, 
sinais de que o estágio está deixando de ser proveitoso para os jovens. 
 
Na Telemig Celular, operadora mineira de celulares, os estagiários são estimulados 
a participar dos projetos desenvolvidos em seu departamento, além de preparar 
seu próprio projeto, como um trabalho de conclusão da faculdade. Thiago Cruz, 19 
anos, está no quinto período de engenharia eletrônica de telecomunicações, na 
Pontíficia Universidade Católica de Minas Gerais (Puc-Minas) e, há seis meses, no 
departamento de regulamentação da empresa. "Aqui, sou um colaborador direto. 
Participo ativamente dos projetos desenvolvidos pela área. Sempre tive abertura 
para opinar, questionar pareceres, solicitar reuniões e apresentar projetos. Acredito 
que consegui desenvolver habilidades nos dois ambientes. Com o estágio na 
Telemig, ganhei mais habilidade para trabalhar em grupo na faculdade. Ao mesmo 
tempo, posso aperfeiçoar os conhecimentos adquiridos na graduação", explica o 
estagiário. Na Claro, outra empresa de telefonia celular, um estagiário deu uma 
idéia para melhorar o próprio programa de que participa. Tiago Avena, estudante 
da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (Puc-Rio), desenvolveu o 
projeto "Shadow" na faculdade. Seu objetivo é ajudar na integração, levando cada 
estudante a apresentar seu departamento a outro estagiário. Jorge Cunha, diretor 
de talentos humanos da Claro, acreditou no projeto, que foi implementado em julho 
do ano passado e, hoje, colhe os frutos. "O principal objetivo é trocar experiências, 
pois quem é de marketing, por exemplo, fica muito focado em pesquisa, 
comunicação. Quem trabalha com controladoria entende de cobrança, sistemas. Um 
projeto assim dá uma fluidez maior ao estagiário. Eu deixei que o Tiago liderasse o 
projeto, pois uma aproximação entre jovens tem mais apelo do que uma coisa 
proposta pela corporação", lembra Cunha. O gerente de cuidados para a pele na 
América Latina da Avon, Ricardo Patrocínio, aproveitou seu período de estágio em 
finanças na empresa, entre 1991 e 1992, para conhecer melhor as áreas da 
empresa, mas sem participar ativamente dos projetos desenvolvidos. Depois de 
passar por áreas diversas como finanças, marketing direto, vendas e chegar ao 
marketing regional no setor de maquiagem e cuidados com a pele, Patrocínio 
compara sua experiência aos estagiários de hoje. 
 
 
 
hoje, estudantes têm participação mais ativa 
 
"Agora eles participam mais ativamente, contribuem para o desenvolvimento do 
projeto. Antes, não se envolviam tanto. Os estudantes trazem seu ponto de vista 
crítico, ao mesmo tempo que se preparam mais para trabalhar. Colocam em prática 
assuntos que viram na academia durante o estágio", analisa Patrocínio. Estagiária 
de promoção de vendas em marketing da Avon, Agatha Kim lembra que, além de 
melhorar como profissional, aprendendo no dia-a-dia de uma grande empresa, 
cresceu como pessoa. "Participar de reuniões de departamento e aplicar os 
conhecimentos da universidade na prática foi importante, mas a melhor experiência 
está sendo melhorar minha postura profissional, pois foi meu primeiro emprego", 
conta a estagiária de 20 anos, que está no sétimo período de publicidade, na 
Casper Líbero. Segundo a diretora de recrutamento e seleção do Grupo Foco, Paula 
Garcia, é importante para o estagiário participar de projetos grandes, para adquirir 



experiência em tomada de decisões e trabalho em equipe. "Os empregadores 
sabem que o estagiário está ali para aprender, mas querem também 
produtividade", lembra Paula. A gerente de desenvolvimento organizacional da 
multinacional de cosméticos, Marlyze Matheus, concorda, explicando que os 
estagiários da Avon participam dos projetos como funcionários. Porém, as 
exigências são feitas de acordo com os horários, para conciliar estudos com o 
trabalho. "Temos um plano de desenvolvimento para os estagiários, nos mesmos 
moldes do plano de carreira dos funcionários. Desenhamos as atividades, os 
objetivos alcançados e avaliamos sua evolução. Infelizmente, não podemos 
aproveitar todos, mas procuramos agregar valor à vida deles", analisa Marlyze. Na 
Telemig, a gestora de Thiago, Margaret Cadete, comemora a pró-atividade dos 
estagiários. Para ela, quem não participa do dia-a-dia da empresa não têm o perfil 
para ser efetivado. "O estagiário é o ponto entre o estudante e o empregado, 
conjuga prática e teoria. Dou um mês de calma para que a pessoa se ambiente com 
o processo. Depois, envolvo os estagiários em tudo. Já tive uma estagiária que 
entendia tanto do assunto que conduzia reuniões sozinha. Depois, foi aprovada em 
um concurso público da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), mostrando 
que estava preparada para o mercado", lembra. Paula, do Grupo Foco, no entanto 
lembra que é importante que se coloque limites em relação ao envolvimento do 
estagiário. Ela valoriza a participação, desde que o estágio não interfira na 
universidade, agregando valor à carreira do estudante. Margaret, da Telemig, 
concorda, lembrando que, além de participar ativamente dos processos da 
empresa, os estagiários devem desenvolver seus próprios projetos, como na 
faculdade. 
 
 
 
"O Thiago, por exemplo, estava à frente de um processo de automatização do 
atendimento que antes era manual, e foi tudo muito bem conduzido. Eles estão 
mais dinâmicos, pró-ativos. Como muitos são contratados posteriormente, o 
estágio é um bom início para a sucessão dentro da empresa", avalia.  
 
Trabalho deve ter limites 
 
Rossano Lippi, diretor da Central de Estágios da Gelre, comenta que esta 
participação mais ativa dos estagiários nos projetos das empresas é benéfica para 
os dois lados, desde que existam limites. "Até os anos 80, o estágio não existia, 
não havia regulamentação. Foi criado para resolver o problema da falta de prática 
do estudante em relação ao mercado de trabalho durante a faculdade", conta. No 
entanto, ao longo do tempo, segundo Lippi, o estagiário começou a ser visto como 
um funcionário normal, mas de salário inferior. "Como a fiscalização era ineficiente, 
o estágio deixou de ser um campo de treinamento para o estudante e, em alguns 
casos, tornou-se uma forma de economia com a mão-de-obra para as empresas. É 
bom que o estagiário assuma responsabilidades, mas com bom senso da empresa", 
avalia. As atividades propostas ao estudante devem, completa Lippi, ser 
compatíveis com o curso. Já o grau de dificuldade deve variar de acordo com o 
momento curricular do estudante. "A empresa deve estar consciente que o 
estudante está lá para aprender, experimentar. A cobrança deve existir, mas com 
moderação. Se o estágio não estiver agregando valor à carreira do estudante, 
melhor procurar outro estágio", lembra. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 30 jan. 2006, Carreiras, p. B-9. 


