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Jovem quer empresa reconhecida, mas que ofereça segurança. 
 
Ao ingressarem no mercado de trabalho, os universitários continuam em busca de empresas 
sólidas e reconhecidas para trabalhar, mas procuram valorização profissional, estabilidade e infra-
estrutura, características que, na década de 90, não eram prioridade. A avaliação é de Vitor 
Pascoal, diretor da Cia. de Talentos, que realizou, em parceria com a LAB SSL, levantamento com 
cerca de 15 mil universitários matriculados em cursos superiores. 
 
A pesquisa revela que 14,33% dos respondentes escolhem as companhias em que gostariam de 
começar a carreira pela imagem de credibilidade. Outros motivos de escolha são oferecer bom 
salário e bons benefícios (para 11,27% dos respondentes) e apresentar constantemente desafios 
profissionais (para 8,47%). O levantamento, feito no mês de Abril, será apresentado às empresas 
para que, sabendo o que os estudantes almejam, possam se adaptar para conseguir atrair e reter 
os potenciais talentos. A média de idade dos universitários pesquisados foi de 22 anos, com 
predominância dos que se formam em 2007. 
 
Na avaliação de Pascoal, não foi surpresa a credibilidade no mercado como principal motivo da 
escolha dos jovens. Segundo ele, as pessoas estão decepcionadas e ansiosas com os rumos do 
País e isto reflete-se nas instituições e empresas. Portanto, avalia, os recentes escândalos e a 
sonegação são pontos que vão de encontro com as aspirações dos jovens. 
 
Os números indicam também que a Petrobras é a empresa dos sonhos para quem está iniciando a 
carreira. Com 5,18%, a estatal brasileira de petróleo foi escolhida, pelo segundo ano consecutivo, 
como o objetivo profissional dos universitários. Em seguida, vêm Natura, com 4,07%, e da 
Unilever com, 3,92%. Os dados indicam números pulverizados: as 10 empresas indicadas como o 
sonho dos estudantes para trabalhar e dedicar a vida profissional tiveram apenas 33,74% dos 
votos. 
 
Cerca de 1,4 mil empresas surgiram nas respostas 
 
De acordo com Pascoal, esta pulverização ocorreu porque, das cerca de 15 mil respostas às 
perguntas por e-mail, surgiu um universo de aproximadamente 1,4 mil empresas, já que até as 
companhias locais poderiam ser escolhidas. Pare ele, é natural que estes números sejam 
pulverizados e, neste quadro, 5% para a Petrobras é representativo. 
 
Na pesquisa, os estudantes de administração representaram 34,46%, os de engenharia, 12,94%, 
e os de direito, 8,59%. Dessa forma, seria mais óbvio que escolhessem empresas cujas áreas se 
identificassem com a graduação. Não seria surpresa, então, a escolha da Petrobras. No entanto, 
Pascoal revela que, em muitos casos, os universitários se formam numa área e atuam em outra.  
 
"Um estudante de engenharia não necessariamente vai exercer a função de engenheiro. Pode 
trabalhar em outras áreas, como ocorre freqüentemente. Assim, as respostas da pesquisa indicam 
a realidade. O jovem está fazendo a separação, que antes não havia, entre o curso universitário e 
a carreira no mercado de trabalho, que pode ser diferente", diz. 
 
Para o diretor da Cia. de Talentos, alguns anos atrás, empresas nacionais não estariam entre as 
200 posições do ranking da pesquisa. "A escolha da Petrobras, pelo segundo ano consecutivo 
como a empresa dos sonhos confirma que os jovens estão valorizando outros pontos na carreira, 
entre eles, a segurança. Há pouco tempo, o jovem sonhava trabalhar em uma multinacional. 
Empresas da internet e da área financeira já tiveram o seu boom, mas, neste ano, o estudo 
reafirmou a mudança que foi apontada no ano passado", diz o executivo. 
 



Além da Petrobras, outras empresas figuraram na lista das 10 mais cobiçadas. A Natura saltou do 
terceiro para o segundo lugar, a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) passou do sétimo para o 
quinto, e o Grupo Itaú entrou para o ranking. 
 
No mês que vem, o estudante Eduardo Cavalcanti, de 24 anos, vai estar com o diploma na mão. 
Ele estuda engenharia mecânica na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e 
confirma que suas expectativas e objetivos ao iniciar sua carreira profissional devem-se ao fato, 
principalmente, de ter um plano de carreiras bem estruturado, visando ao crescimento constante. 
Em seguida, sua preocupação maior é com o salário. 
 
Cavalcanti, que há quatro anos é estagiário da White Martins, está confiante com a futura 
efetivação. Ele revela que existe grande possibilidade de ser efetivado na empresa assim que se 
forme e que a mesma já sinalizou esta hipótese. O estudante entrou para o programa de estágios 
depois de enviar currículo e passar por dinâmica de grupo, provas específicas da área e de inglês. 
Nestes quatro anos, já passou por duas áreas da White Martins e diz que a flexibilidade é 
fundamental. 
 
"Gosto muito da empresa porque é uma multinacional, tem bom salário para o mercado, e 
benefícios como vale-refeição, transporte e flexibilidade de mudar para as áreas de meu 
interesse", diz ele. Cavalcanti estagiou durante um ano na fábrica da White Martins de 
equipamentos para criogênicos, mas não correspondia a seu interesse. Assim, com a flexibilidade 
da empresa, está há três anos na CTR, que são laboratórios de soldagem e corte. 
 
Quanto à informação revelada pela pesquisa de que a Petrobras é o sonho dos universitários para 
se iniciar a carreira, Cavalcanti também concorda. Tanto que no mês passado fez prova de 
concurso para ingressar na estatal. Mesmo coma possibilidade de ser efetivado pela White 
Martins, conta que a empresa oferece grande oportunidade de crescimento. 
 
Estágio gera expectativas que nem sempre são atendidas  
 
Segundo Pascoal, da Cia. de Talentos, outro ponto revelado na pesquisa é que os estudantes 
possuem grandes expectativas em relação aos programas de estágios, mas que nem sempre são 
atendidas. Andréa Vernacci, gerente de Planejamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos 
da Natura, explica que o programa Jovens Talentos é direcionado para estagiários, cursando o 
penúltimo ano de formação, e trainees, estudantes do último ano ou profissionais recém-
formados. Ela conta que o ideal é que o candidato comece a procurar uma vaga em uma empresa 
que se identifique. Dessa forma, será mais fácil superar obstáculos. Caso contrário, o profissional 
pode se sentir frustrado.  
 
A executiva aconselha que, antes de aceitar a proposta, seja de estágio, trainee ou emprego, o 
estudante peça para conhecer a empresa, o espaço e "sentir" o ânimo das pessoas que trabalham 
no escritório, de modo a identificar se realmente vai ao encontro dos interesses do jovem. Na 
Natura, o foco do programa de trainees está na habilidade de relacionamento com públicos 
diferentes e respeito à diversidade para conseguir transitar entre públicos diversos e portadores 
de necessidades especiais. O programa tem duração de 12 meses, é dividido em três fases e tem 
como principal objetivo proporcionar ao trainee a oportunidade de conhecer todas as áreas da 
empresa, o que possibilita uma visão mais ampla do negócio. 
 
Assim como o estagiário da White Martins, o universitário Anderson Sant"Angelo vai receber o 
diploma no mês que vem. Ele estuda administração no Centro Universitário da Cidade 
(UniverCidade), no Rio de Janeiro, e está no sétimo período. Após seis meses estagiando na 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o estudante foi contratado pela entidade. Seu 
planejamento de carreira objetiva, em primeiro lugar, o crescimento profissional. 
 



"Estou regularmente fazendo concursos públicos. Procuro uma empresa que tenha credibilidade 
no mercado e dê possibilidade de crescer profissionalmente. É importante também que haja 
desafio na carreira e as empresas devem oferecer isto", conta. Sant"Angelo revela também que o 
salário é ponto essencial no futuro profissional e espera que suas expectativas sejam realizadas 
brevemente. 
 
Em oitavo lugar do raking na pesquisa, o Santander Banespa, entidade integrada ao Grupo 
Santander, foi apontado como uma das empresas mais desejadas pelos universitários brasileiros 
para se trabalhar. No ano passado, o banco admitiu 2,9 mil estagiários e efetivou 1.224, 
mantendo o índice médio de efetivação de 50%. De janeiro a abril deste ano, 683 estagiários 
foram efetivados. 
 
Para o universitário Bruno Athayde, que cursa o oitavo período de economia no Ibmec/RJ, a 
possibilidade de crescimento é o principal foco de suas expectativas profissionais. No entanto, 
diferentemente da pesquisa, revela que a Petrobras não é a empresa de seus sonhos e que o 
nome forte da empresa nem sempre é essencial para sua escolha profissional. "A empresa tem 
que dar possibilidade de crescimento para o funcionário. Desde que seja uma boa empresa e que 
eu perceba que posso crescer, já basta", afirma. 
 
Atualmente, Athayde está esperando respostas de possíveis vagas de estágio. Ele, cujo primeiro 
estágio foi na Lubrizol, multinacional de aditivos e óleos lubrificantes, conta que já trabalhou na 
empresa júnior do Ibmec/RJ e aponta os mini empreendimentos das faculdades como uma das 
possibilidades de fazer contato com o mercado de trabalho e conseguir uma vaga.  
 
Empresa dos sonhos dos universitários* 
 
As 10 mais** 
 
Petrobras 5,18% 
Natura 4,07% 
Unilever 3,92% 
Nestlé 3,76% 
Cia vale do rio doce 3,61% 
IBM 3,54% 
Citibank 3,14% 
Banco Santander 
Banespa 2,74% 
Microsoft 1,96% 
Grupo itaú 1,82% 
Outras 66,26% 
 
Motivos da escolha 
 
Imagem de credibilidade no mercado 14,33% 
Oferece bom salário e bons benefícios 11,27% 
Oferece desafios constantes 8,47% 
Por causo do negócio em que atua 8,03% 
Oferece cursos e treinamentos 7,43% 
Tem programa de estágio e/ou Trainee 7,38% 
O trabalho é interessante e/ou prazerozo 6,79% 
É uma empresa inovadora 6,22% 
Respeita a qualidade de vida de seus funcionários 6,1% 
Oferece a possibilidade de trabalhar for a do país 5,39% 
Desenvolve ações de responsabilidade social 5,18% 
Dá status trabalhar nesta empresa 3,93% 



Possibilidade de crescimento rápido 3,62% 
Proporciona estabilidade de emprego (baixo risco de demissão) 3,04% 
Outros 1,58% 
Oferece bônus e/ou remuneração variável 1,24% 
 
* Universo = 14.727 universitários 
** A resposta é espontânea; o universo total de empresas é de cerca de 1,4 mil 
 
Fonte: Cia. de Talentos e LAB SSL 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 19 jun. 2006, B-8. 


