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Especificações técnicas

Público-Alvo: Estagiários ativos de Organizações Públicas, Privadas e do Terceiro Setor
com 10 estagiários ou mais, inscritas para participar do Prêmio.

Objetivo: Identificar, a partir da avaliação dos estagiários, quais as Empresas e
Organizações que oferecem os melhores programas de estágio.

Período de campo: De 27 de outubro de 2021 a 14 de janeiro de 2022

Tamanho da amostra: 297 Organizações se inscreveram para participar do Prêmio e 275
organizações tiveram estagiários respondentes. 6.619 estagiários responderam a
pesquisa.

Técnica da Pesquisa e instrumentos de coleta de dados: Pesquisa quantitativa, realizada
através de entrevistas Web. Foram realizados disparos de e-mail e SMS com o link para
acesso ao questionário. Além disso, o questionário foi disponibilizado no Portal CIEE.



Perfil dos 
estagiários
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BRASIL

67% 
Feminino

33% 
Masculino

8%

30% 34%

11% 16%

16 a 18
anos

19 a 21
anos

22 a 25
anos

26 a 30
anos

31 anos ou
mais

Perfil dos estagiários

Média

26
anos

BRANCA

44%

PRETA

13%

PARDA

38%

AMARELA

2%

Base: 6.619 estagiários 

Sexo

Idade

Raça/ Cor

2%   Preferiram 
não responder

Instituição 
de Ensino

Particular

62%

Pública

38%

Nível de 
Ensino

Médio ou Técnico

Superior

88%

12%
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BRASILPerfil dos estagiários
Benefícios recebidos na organização em que estagia

2021 2020 2019

AUXÍLIO TRANSPORTE 78% 83% 86%

RECESSO REMUNERADO (NÃO CONSIDERAR 
FINAIS DE SEMANA)

38% 44% 42%

REDUÇÃO DA JORNADA EM DIAS DE PROVAS 34% 41% 43%

Treinamento Interno 27% 27% 21%

Assistência médica ou odontológica 14% 15% 11%

Média da bolsa-auxílioTempo médio de contrato 
de estágio

R$ 1.023,69

15 MESES
Média da Bolsa-auxílio 

2020: R$ 895,22
2019: R$ 703,54

Responsabilidade com 
bolsa- auxílio

66%

27%

6%

70%

21%

9%

69%

22%

9%

Ajuda no sustento da
família

Não ajuda no sustento
da família

É o único responsável
pelo sustento da sua

família

2019 2020 2021

Renda Familiar
(EM SALÁRIOS MÍNIMOS – SM)

16% Até R$ 1.100,00

27% De R$ 1.100,01 a R$ 2.200,00

20% De 2.200,01 a R$ 3.300,00

15% De R$ 3.300,01 a R$ 5.500,00

8% De R$ 5.500,01 a R$ 11.000,00

3% De R$ 11.000,01 a R$ 22.000,00

1% De R$ 22.000,01 a R$ 33.000,00

0% Mais de R$ 33.000,00

10% Recusa
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BRASIL

34

16
11 10

6 5 4 3 3 2 2 1 1 1 1 0 0

42

47 47

17

25

15
12 12

16

8

16

10
6

3 5 4
1

1º Lugar

1º + 2º + 3º lugar

Perfil dos estagiários
(%)

Despesas com a BOLSA-AUXÍLIO

Base: 6.619 estagiários 

Mensali-
dade

escolar

Despesas de 
casa (contas 

de luz; contas 
de água etc.)

Alimenta-
ção (super-
mercado; 

feira; 
açougue 

etc.)

Moradia 
(aluguel; 

condomínio; 
IPTU etc.)

Trans-
porte

Poupança e 
investi-
mentos

financeiros

Cursos 
extracurricul

ares

Material 
escolar / 

livros 
didáticos

Lazer 
(Restaurante

; balada; 
bares; 

viagens etc.)

Saúde / 
Assistênci
a médica

Internet Vestuário Telefonia 
celular

Equipamen
tos 

eletrôni-cos

Atividade 
física / 

academia/ 
Esporte

Cultura 
(cinema; 
teatro; 

shows etc.)

Despesas 
pessoais 

(s/e)

A mensalidade escolar permanece sendo a principal despesa paga pelos
estagiários com a Bolsa-Auxílio, mas outras despesas também passaram a
fazer parte da responsabilidade dos estagiários.



Avaliação do 
estágio
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BRASILSatisfação geral dos estagiários com a organização

1 2 3 4 5 7 8 960 10
9,1
MÉDIA

78%
TOP2

1%
BOTTOM2

5

Base: 6.619 estagiários 

NADA SATISFEITO MUITO SATISFEITO

1% 0% 0% 1% 1% 2% 2% 5% 10% 14% 64%
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BRASILAtributos de avaliação do estágio e da organização

Os 30 atributos de avaliação foram divididos em 4 grupos:

❖ ATRIBUTOS DE AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO:

❖ Orientações, feedbacks e perspectivas

❖ Atividades, habilidades e desenvolvimento

❖ ATRIBUTOS DE AVALIAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO:

❖ Aprendizado, recursos e capacitação

❖ Relacionamento interno e diversidade
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Avaliação do Estágio: Orientações, feedbacks e 
perspectivas profissionais

Quando preciso de auxílio ou orientação em minhas atividades do estágio, sempre
sou atendido

Na empresa em que estou estagiando, recebo retorno do meu desempenho em cada
uma das atividades que realizo

93%

83%

A maior parte dos estagiários avalia de forma positiva as orientações recebidas e
perspectivas profissionais nas organizações em que estagiam. A assistência
recebida sempre que solicitada é o atributo mais bem avaliado pelo conjunto dos
estagiários. O ponto de atenção é a demanda por feedback do desempenho.



11

Avaliação da Organização: Aprendizado, recursos 
oferecidos e investimento na carreira

A empresa investe no meu crescimento profissional por meio de minha
participação em palestras, cursos ou treinamentos

Na empresa em que estou estagiando, eu aprendo a ser um bom profissional 93%

73%

Os estagiários se sentem estimulados a melhorar seu desempenho e consideram
ter acesso aos recursos necessários para realizar as atividades previstas no
programa de estágio. Por outro lado, o atributo pior avaliado pelos estagiários se
refere à oferta de palestras, cursos ou treinamentos, resultado que indica um
ponto de aprimoramento de seus programas de estágio para melhorar ainda mais
a percepção dos estagiários sobre o programa.
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Avaliação do Estágio: Habilidades e atividades em geral

Considero o estágio fundamental para me desenvolver profissionalmente

A experiência de estágio é fundamental para eu conseguir um bom emprego

As atividades que eu desenvolvo na empresa exigem níveis de conhecimentos
adequados ao ano/semestre atual de meu curso

96%

82%

Os estagiários consideram que conseguem manter o equilíbrio entre as
atividades de estágio e as atividades estudantis e, ainda, que as atividades
desenvolvidas no estágio contribuem para sua formação social e cultural. O
ponto de atenção continua sendo a questão da adequação das atividades ao
nível de conhecimento dos estagiários.
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Avaliação da Organização: Relacionamento interno e 
diversidade

As pessoas que trabalham na empresa em que estou estagiando são de diferentes
raças, gênero, orientações sexuais e religiões

A empresa em que estou estagiando contrata pessoas com deficiência, por exemplo,
surdos, pessoas com deficiência visual ou física

92%

77%

A maior parte dos estagiários avalia positivamente os atributos relativos à
relacionamento interno e diversidade nas organizações em que estagiam e se
sentem parte de uma equipe, onde todos têm as mesmas oportunidades de
crescimento. No entanto, na percepção dos estagiários, ainda há mais espaço para
que as empresas incluam pessoas com deficiência em seus quadros.



2021 na opinião dos estagiários...

51% 49% 

Um ano de mais desafios Um ano de mais superação



Obrigada!


