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São Paulo, 6 de Julho de 2006 - A maioria procura uma empresa onde possa 
aprender e desenvolver uma carreira. O candidato a um programa de estágio hoje, 
busca uma empresa que o ensine, desenvolva, e lhe ofereça perspectivas de 
crescimento. Essa é a conclusão de uma pesquisa realizada pela Cia de Talentos 
para avaliar a expectativa dos universitários em relação à empresa em que 
pretendem trabalhar. Os dados foram divulgados com exclusividade para este 
jornal e obtidos a partir das respostas de 9.439 estudantes universitários de todo 
País, sendo 52% do sexo feminino e 48% do masculino. A maioria, 84%, com idade 
de até 25 anos de idade. Mais da metade, 60%, concluirá o curso entre 2006 e 
2007.  
 
Segundo Vitor Pascoal, diretor da Cia de Talentos, a maior parte dos entrevistados 
participa de mais de um processo seletivo e decide pela empresa que tem o 
programa de estágio mais estruturado e que oferece a maior possibilidade de 
efetivação. "O porcentual de aprovados em alguns processos seletivos chega a ser 
de apenas 1% por causa do grande número de inscritos", comenta Adriano Araújo, 
diretor executivo do Grupo Foco. "Em algumas ocasiões há mais de dois mil 
inscritos para 20 vagas", conclui.  
 
Ao ingressarem em uma companhia, os estagiários não pensam em permanecer 
nessa condição por mais de dois anos. Para 39%, esse é o tempo máximo que um 
estágio pode durar. Já 51% acreditam que um ano é suficiente para concluir um 
programa. As respostas demostram a vontade dos estagiários de serem efetivados 
em pouco tempo. Segundo Araújo, um dos maiores desafios das empresas é lidar 
com a ansiedade dos estagiários.  
 
Uma das maneiras de resolver esse problema é oferecer um plano de 
desenvolvimento para o estudante, que espera receber orientação para aprender e 
crescer na companhia. "A falta de orientação e de um programa estruturado a ser 
seguido pelo estagiário foram considerados pontos inaceitáveis para 27% dos 
entrevistados", conta Pascoal, da Cia de Talentos. "Quero trabalhar em uma 
empresa que me dê oportunidade de expressar minhas idéias e que não limite 
minha atuação às conhecidas tarefas de estagiário", diz Thiago Nakandacare, 
estudante de engenharia elétrica com ênfase em produção, da Faculdade de 
Engenharia Industrial (FEI).  
 
Atualmente, ele estagia na Nortel, mas está inscrito no programa de estágio do 
banco Santander Banespa. "Pensei no Santander Banespa porque trabalho há muito 
tempo na área de telecomunicações. Além disso, é uma empresa grande e oferece 
perspectivas de crescimento", diz. "A gente sabe de várias pessoas que constróem 
carreira dentro de um banco. E todo mundo que começa um estágio ou um 
programa de trainee tem vontade que essa seja a empresa certa", explica.  
 
Ele espera encontrar um programa de carreira, que lhe dê a oportunidade de 
conhecer a empresa como um todo e conseguir traçar um objetivo. Outra 
expectativa dele, que também aparece nas respostas da pesquisa, é a de encontrar 
um chefe que goste de desenvolver as pessoas. "Gostaria de trabalhar com alguém 
de fácil acesso, para compartilhar minhas idéias. Alguém que consiga passar para 
mim suas experiências no mercado de trabalho", comenta Nakandacare.  
 
Segundo a pesquisa, os estagiários também esperam que o superior respeite as 
pessoas, delegue e confie. Por isso, de acordo com Araújo, do Grupo Foco, 
empresas como a GE preparam seus executivos para serem tutores de seus 
estagiários e trainees. Pascoal afirma que a área que treina os líderes das 



companhias para atuarem como coachs é uma das que mais tem crescido na Cia de 
Talentos.  
 
Se por um lado os futuros talentos estão dispostos a aprender e usar tudo que 
aprenderam para contribuir para o crescimento da companhia, por outro, não 
querem nem saber de se estressar. Seja por causa de excesso de trabalho ou por 
um ambiente extremamente competitivo.  
 
"Esse jovem ouviu falar muito que os processos seletivos são competitivos e que as 
pessoas valorizam quem é assim", diz Pascoal, da Cia de Talentos. "Mas eles não 
querem ingressar numa empresa para competir, nem para serem tratados como 
mais um empregado. Querem ser especiais", complementa.  
 
Para Araújo, do Grupo Foco, as grandes companhias são as que mais chamam a 
atenção dos estudantes por causa da idéia de que em uma empresa sólida é mais 
fácil ter chances de seguir carreira. Prova disso é que, em outra pesquisa realizada 
este ano pela Cia de Talentos, as três companhias mais votadas como sendo a dos 
sonhos dos universitários foram: Petrobras, Natura e Unilever. E a principal razão 
apontada para essa escolha foi a imagem de credibilidade da organização no 
mercado.  
 
A realidade, no entanto, é que o porte ou o ramo de atividade da empresa não é 
determinante para que o estudante ingresse nela como estagiário. Boa parte dos 
estudantes, 48%, respondeu que prefere estagiar em empresas de qualquer tipo. 
"Os candidatos a estágio querem garantir um emprego", comenta Pascoal.  
 
Mas a preocupação em garantir uma colocação no mercado trabalho acaba 
prejudicando os estagiários. "O que é uma pena porque isso faz com que não 
planejem suas carreiras e diminui a chance de serem aprovados no processo 
seletivo da companhia que seria mais adequada para eles", complementa Pascoal. 
Ele alerta aos candidatos que, os que escolhem a dedo os programas a que vão 
concorrer o fazem com mais determinação e, assim, costumam ser mais bem-
sucedidos porque sabem responder à pergunta: porque você acha que esta 
companhia é boa para você trabalhar?  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 6 jul. 2006, Plano Pessoal, p. C-8. 
 


