
Empresas contratam jovens em busca de mais inovação  
Paulo Florêncio   
  
As empresas que contratam estagiários, aos poucos, estão percebendo os benefícios que elas 
podem ter não só em relação ao baixo custo da mão-de-obra, mas também com a inovação e 
eficiência de alguns de seus projetos. Muitos dos trabalhos desses estudantes, depois de 
implantados, resultam em eliminação de desperdícios, redução de custos operacionais e na 
invenção de novos sistemas de gestão.  
 
A operadora de telefonia móvel de Belo Horizonte, Telemig Celular , por exemplo, conseguiu 
reduzir em 14% os seus gastos com energia, aluguel e manutenção de equipamentos das plantas 
de transmissão TDMA, devido ao projeto desenvolvido por dois estagiários: Igor Barbosa, 
estudante de Engenharia de Telecomunicações do Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-
BH), e Samuel Gomes, graduando em Engenharia e Telecom da PUC de Minas Gerais .  
 
Ao migrar do sistema de transmissão TDMA para o GSM, o antigo sistema ficou ocioso. Foi aí que 
os jovens desenvolveram um trabalho para distribuir melhor o uso de freqüências ao longo de 
toda a banda, que é concedida pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). 
 
O gerente de recursos humanos da organização, Milton Sacramento, explica que os estagiários 
notaram que a Telemig Celular estava pagando por um serviço que não estava sendo mais 
utilizado e eliminar esse gasto foi a meta estabelecida. “A entrada dos jovens nas organizações 
mostra pequenas e grandes melhorias nos processos de gestão. Por isso, é importante 
acompanhar o desenvolvimento dos novos talentos”, diz.  
 
Produção eficiente 
 
Na Mabel , empresa goiana fabricante de biscoitos, o programa de estágio aplicativo é utilizado 
nas suas cinco unidades. Um dos projetos desenvolvidos pelo recém-contratado (ex-estagiário) e 
que obteve resultado na companhia foi o trabalho de gestão pela informação. O ex-estudante 
Harlem Alves, da Universidade Federal de Goiás (UFG), conseguiu formatar um sistema para 
melhorar o controle dos indicadores de desempenho da companhia. Resultado: hoje, com a 
gestão pela informação, de cada 100 quilos de matéria-prima utilizados pela companhia o 
aproveitamento é de 95,5% na fabricação dos produtos. Antes da aplicação do sistema a empresa 
aproveitava 92%.  
 
Segundo Roneidson Brandão, gerente industrial da Mabel, depois dos resultados positivos, o uso 
da gestão pela informação passou a ser corporativo. “O indicador de rendimento mostrou-se 
eficaz para a alta direção da organização. A empresa sempre busca ter uma gestão inovadora. E 
foi isso o que o estagiário nos mostrou”, afirma. 
 
O estagiário, que se formou em 2004, foi efetivado na empresa em 2005. Atualmente, 90% do 
nível de supervisão da organização é composto por ex-estagiários.  
Na área industrial da Mabel, chegaram oito estudantes para participar do estágio aplicativo todos 
os anos. Neste semestre, mais dois serão contratados.  
 
Medicina no trabalho 
 
Na empresa Simas , fabricante de pirulitos e caramelos, cerca de 40 estagiários da área de 
Medicina, sob a supervisão dos médicos da companhia, implantaram um programa de Medicina 
Preventiva voltada aos colaboradores.  
 
 
 



Os estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte , no plano de atendimento aos 
funcionários priorizaram o atendimento às pessoas com doenças crônicas, como diabetes, pressão 
alta e problemas de coluna. Com uma jornada de dez horas semanais, os estagiários atendem 
cerca de 1.300 funcionários da companhia, que está localizada no Rio Grande do Norte.  
Segundo a empresa, como cada colaborador consulta sempre o mesmo estagiário, o diagnóstico 
fica mais fácil.  
 
Com o projeto desenvolvido e colocado em prática, os estudantes conseguiram que as pessoas 
com problemas crônicos de coluna fossem transferidas para funções adequadas às suas condições 
de saúde.  
 
Já os pacientes com diabetes e hipertensão foram encaminhados ao nutricionista da empresa, que 
se encarrega da sua dieta.  
Todos com problemas de saúde passaram a ter um constante acompanhamento médico. 

 
 
Leia Mais 
 
“O País ainda tem uma política de estágio precária” 
Paulo Florêncio   
  
O programa “Estágio Aplicativo”, uma iniciativa do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), que faz parte do 
sistema da Confederação Nacional da Indústria (CNI), quase quadruplicou o número de 
participantes no País nos últimos sete anos, totalizando 70 mil em 2005. Só no Paraná, no ano 
passado, o programa realizou 8,3 mil novos contratos e renovações de estágios. Hoje, cerca de de 
8,2 mil empresas estão cadastradas e 1,3 mil instituições de ensino têm convênio com IEL. Para o 
desenvolvimento das suas ações, o IEL conta com núcleos regionais vinculados às federações de 
indústrias nos estados e no Distrito Federal. 
 
“No Brasil, a política de estágio ainda é precária. Há pouca preocupação entre as universidades e 
as empresas. Temos de criar uma política nacional de estágio que aproxime ainda mais essas 
duas instituições e incentive a prática”, diz Ricardo Romeiro, coordenador nacional da área de 
estágios. 
 
Pequenas empresas 
 
Os pequenos empreendimentos também podem contar com a experiência de ter estagiários em 
seus quadros. Em fevereiro deste ano, o IEL firmou o seu primeiro convênio setorizado com o 
Instituto Nacional do Plástico para atender pequenas empresas do setor que exportam. A idéia da 
parceria é criar um programa diferenciado de estágio para introduzir a cultura de 
internacionalização nas pequenas empresas. Os estagiários serão estudantes de Comércio Exterior 
selecionados pelo IEL entre abril e maio. Em 2005, foram concedidas 24 bolsas de estágio, em 
andamento até setembro de 2006. Vão apoiar o desenvolvimento de micro e pequenas empresas 
ligadas ao comércio exterior. 
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