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A demanda por agentes integradores entre empresas e escolas para a contratação de estagiários, 
como o Núcleo Brasileiro de Estágios (Nube) e o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), 
tem aumentado ano a ano no País e já representa 20% dos meios de seleção deste tipo de mão-
de-obra. O Brasil apresenta hoje cerca de 1 milhão de estagiários de ensino superior ativos e 
quase 500 mil do ensino médio, de acordo com dados da Associação Brasileira de Estágios 
(Abres).  
 
Atualmente, cerca de 80% das contratações ainda são realizadas de forma direta pelas empresas 
interessadas, por meio de parcerias com instituições de ensino médio e superior. 
Com uma demanda de duas mil novas vagas abertas por mês, o Nube tem apresentado um 
crescimento no faturamento acima do mercado, com uma média de 42% desde 2004, e espera 
obter a mesma faixa de crescimento em 2006 sobre o ano passado. 
 
Profissionalização da seleção 
 
Segundo o diretor presidente da instituição e presidente da Abres, Carlos Henrique Mencaci, as 
empresas têm buscado os agentes de integração para profissionalizar a seleção e diminuir seus 
custos. “A seleção realizada pelo Nube vai desde o cadastramento do estudante até a sua 
efetivação pela empresa. Inclui ainda a responsabilidade de assistir toda a parte legal e realizar o 
acompanhamento do estagiário por meio de relatórios avaliados trimestralmente”, afirma ele. 
 
Com apenas oito anos de atividade no mercado, o Nube é hoje a segunda maior empresa de 
seleção de estagiários e já conseguiu colocar no mercado de trabalho mais de 50 mil estudantes. 
Foram 14. 932 contratados em 2005 e atualmente conta com 9 mil estudantes ativos. 
 
A empresa atende atualmente mais 2.600 clientes de todos os segmentos da economia, 
principalmente do setor bancário, de veículos, vestuário e meios de comunicação, entre os quais 
destacam-se a montadora de veículos DaimlerChrysler , Adidas , Fox Film , Amor aos Pedaços , 
Mitsubishi , Scania , Unibanco , Sara Lee , TIM , Natura , Danone , HSM Group , Volkswagen , 
entre outras. A instituição realiza todo o processo de contratação, que vai do recrutamento dos 
candidatos à administração da seleção em programas de estágios e trainees. “Realizamos a 
seleção de acordo com o perfil e necessidade específica de cada empresa. Com isso, elas 
conseguem obter maior agilidade e garantir a isenção no processo de contratação”, afirma.  
 
Para acompanhar a demanda, um sistema inteligente de atendimento filtra o perfil dos candidatos 
do banco de dados conforme a solicitação da empresa. O processo é on-line e uma tela exclusiva 
permite o acompanhamento da vaga e dos estagiários.  
 
Áreas mais procuradas 
 
De acordo com Mencaci, cerca de 65% das contratações são destinadas aos alunos do ensino 
superior. As áreas com maior oferta de vagas no mercado são Administração de Empresas e 
Comunicação Social, principalmente voltada para a Publicidade e Marketing, e Direito. Entre os 
setores que mais têm contratado pelo programa do Nube estão a área de serviços, segmento 
bancário e financeiro e a divisão de mídia e telecomunicação. O Nube possui parcerias com mais 
de 1.800 instituições de ensino conveniadas em todo o Brasil e apresenta cerca de meio milhão de 
estudantes cadastrados. A instituição recebe uma média 10 mil currículos e 70 mil ligações por 
mês.  
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