
Primeiro emprego é desafio 
Fabrício Martins 
 
Estágios e programas de trainee são opções 
 
Depois do sonho da formatura, o pesadelo de ingressar no mercado de trabalho ronda a cabeça 
dos futuros profissionais que saem das universidades muito novos e ansiosos em conquistar 
espaço no mercado de trabalho. Concorrência, desemprego e dinâmicas de grupo são os bichos 
papões. No entanto, o estágio, os programas de trainee e até o trabalho voluntário são boas 
oportunidades para acumular experiência, ganhar conhecimento, aumentar a rede de 
relacionamento e enriquecer o currículo. 
 
Para quem já está estagiando, a dúvida da efetivação no cargo também gera nervosismo. Para 
quem ainda não conseguiu um estágio a aflição é constante. Os trainees esperam após um ano, 
em média, serem efetivados. A única certeza é de que todos estão ansiosos por uma vaga que 
garanta aprendizagem e remuneração. Entretanto, nem sempre é possível conciliar estes dois 
interesses. Há também estudantes que adiam a formatura e trancam a matrícula para tentar 
conseguir uma possível vaga e ganhar tempo na procura ou efetivação do estágio. 
 
empresa júnior é porta de entrada  
Cursando o sétimo período de economia no Ibmec/RJ, Bruno Athayde está estagiando na Lubrizol, 
multinacional de aditivos e óleos lubrificantes, desde o ano passado. Ele conta que, antes deste 
estágio, já trabalhava na empresa júnior da faculdade, que aponta como uma das possibilidades 
de fazer contato com o mercado de trabalho e conseguir o primeiro emprego. Este é o primeiro 
estágio de Athayde, que considera complicado encontrar uma chance para quem está nos 
primeiros períodos da graduação. Aos 21 anos, ele conta que, ao mesmo tempo em que estava na 
empresa júnior, procurava um estágio em uma grande empresa. 
 
"Conseguir um estágio é importante porque é o meio mais fácil de entrar no mercado de trabalho. 
Conseguir um estágio é mais fácil do que conseguir um emprego", diz o estagiário. Athayde 
aconselha a quem esteja procurando uma vaga manter a calma. Deixar o currículo em sites de 
emprego também é uma opção. Athayde revela que uma das maiores dificuldades é que as 
empresas exigem experiência. 
 
Na avaliação de Janete Dias, coordenadora da área de Gestão de Carreiras da Faculdade de 
Informática e Administração Paulista (Fiap) e da Faculdade Módulo, há situações distintas. O 
jovem que já está trabalhando fica mais tranqüilo. Para os que esperam uma efetivação no 
estágio há uma expectativa angustiante, mas sempre existe certa garantia.  
 
No entanto, existem alunos que trabalham fora de suas respectivas áreas de formação para pagar 
a faculdade e não conseguiriam sustentar-se com a remuneração do estágio. Ela conta que os 
estudantes se sentem inseguros, pressionados e ansiosos devido à incerteza de conseguir uma 
oportunidade. 
 
A coordenadora conta que, em muitos casos, para driblar a falta de vaga, os alunos buscam uma 
pós-graduação de modo a qualificar-se melhor para o mercado. A opção é um erro, segundo ela, 
pois a pós-graduação exige experiência e diálogo mais maduro. 
 
Contato desde o primeiro período  
 
"Acredito que a batalha pela profissão tem que ser uma constante para a formação do jovem. 
Desde o primeiro período o aluno precisa de contato com o mercado, nem que seja através do 
trabalho voluntário para construir um currículo mais consistente", diz. Janete revela que o 
sentimento de desespero aflige quem procura uma oportunidade porque há vontade do jovem em 
antecipar o futuro. 



 
Paulo Sérgio Ewbank cursa o sétimo período de administração do Ibmec/RJ e está estagiando na 
Embratel há oito meses. Ele conta que sempre visou um estágio em empresas de grande porte e, 
dessa forma, definiu seus interesses anteriormente para garantir o futuro emprego. Ewbank 
considera o estágio uma oportunidade muito 
interessante.  
 
"Sabia que quando fosse a hora certa conseguiria o estágio. A preocupação agora é ser 
efetivado", diz. O estagiário aconselha a quem esteja procurando uma vaga não ter preocupação, 
correr atrás de uma vaga por vontade própria, se inscrever nas empresas que abrem vaga para 
estágio e nunca desanimar. Ele conta que não esperava ser chamado para o estágio na Embratel. 
 
Liliane Ramos soube manter a calma. Ela entrou na Natura no Programa de Trainees da empresa 
e hoje é coordenadora de Marketing Institucional. Formada em comunicação pela Universidade 
Federal do Espírito Santo (UFES), ela colocou em prática o desejo de trabalhar em uma grande 
empresa. Como o programa não exigia experiência anterior, ela se inscreveu, passou pela seleção 
e mudou-se para São Paulo. Aos 25 anos, conta que a grande vantagem do programa de trainee é 
ganhar visão estratégica. 
 
"No programa de trainee, pude aprofundar meus conhecimentos em áreas como finanças e 
logística. Esta visão estratégica da empresa é importante", diz Liliane, lembrando que o estudante 
deve ter claro o que pretende fazer da carreira profissional. Ela definiu que queria trabalhar com 
comunicação corporativa, em empresa de grande porte.  
 
O Programa de Trainees da Natura identifica e recruta jovens com potencial para se tornarem 
líderes e gestores da empresa. Além disso, a empresa possui o Jovens Talentos, direcionado para 
estagiários. Segundo Andréa Vernacci, gerente de Planejamento e Desenvolvimento de RH da 
Natura, o ideal é que o candidato comece a procurar uma vaga em uma empresa com a qual se 
identifique. Caso contrário, pode se sentir frustrado. A gerente conta que último ano é um 
momento de pesquisa dos alunos para identificar as empresas cuja missão pode casar com seu 
interesse. "Os alunos ficam tão ansiosos que acham que a primeira oportunidade será a última", 
diz ela. 
 
Carreira deve ter planejamento  
 
Janete Dias, coordenadora da área de Gestão de Carreiras da Faculdade de Informática e 
Administração Paulista (Fiap) e da Faculdade Módulo, que também é psicóloga, indica aos alunos 
fazer um planejamento estratégico da carreira. Ela também aconselha ocupar o último ano para 
refletir sobre as escolhas e qua qualidades o estudante precisa reunir para tornar seu interesse 
em realidade.  
 
A coordenadora enfatiza que a torcida da família também é fundamental, assim como o alto 
astral. Ela conta que as maiores queixas são que as empresas pedem experiência para quem está 
começando. Para enfrentar este entrave, afirma Janete, os melhores caminhos são o estágio, os 
programas de trainee e o trabalho voluntário. 
 
De acordo com Ruth Duarte, coordenadora do Ibmec Carreiras no Rio de Janeiro, a preocupação 
maior do jovem é não querer se formar sem um vínculo empregatício. Ela diz que no ano da 
formatura os alunos estão apreensivos. A coordenadora aconselha que, nos dois primeiros anos 
de estudo, os alunos dediquem-se à faculdade, mas sempre prestando atenção ao mercado.  
 
Quanto ao adiamento da formatura para conseguir uma possível vaga, Ruth se diz contra. Ainda 
assim, os casos devem ser analisados individualmente, mas nunca os alunos devem prejudicar a 
sua parte acadêmica.  



Ela conta que em algumas empresas não há contratação no meio do ano e, dessa forma, é 
compreensível postergar a formatura. "O aluno nunca deve procurar um estágio no último ano e 
em cima da hora", diz ela. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 3 abr. 2006, Carreiras, p. B-9 
 


