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N
o decorrer de 2021 e início de 2022, uma das grandes conquistas do CIEE foi a 
consolidação do Projeto de Modernização Tecnológica, que traz 
benefícios às relações gerenciais com as organizações parceiras. Ainda, eleva a 
funcionalidade dos serviços prestados aos jovens aprendizes e aos estagiários. 

Diante dos desafios dos últimos anos, o CIEE revisou custos, despesas e estruturas 
para entrar em 2022 com musculatura apta a recuperar e mesmo superar a oferta de 
vagas anterior à pandemia. A revisão foi desenhada para conferir ainda maior eficiência 
aos serviços que o CIEE oferta aos seus parceiros e às juventudes - ambientes 
estruturados, assertivos, sustentados por tecnologia de ponta.  

A tecnologia ganhou espaço para garantir que conteúdos de interesse dos jovens, 
empresas e instituições multiplicassem o alcance. Faz parte importante do arcabouço 
que, concretamente, formata as projeções do CIEE para o futuro. O tema está abordado 
pelo CEO e os superintendentes do CIEE na matéria de capa desta edição. 

No conteúdo Especial, homenagens aos ganhadores do 13º Prêmio Melhores 
Programas de Estágios, com depoimentos de seus representantes e o resumo de 
pesquisa sobre o perfil do estagiário, responsável direto pela escolha dos vencedores. 

Em entrevista exclusiva à REVISTA DO CIEE|EMPRESAS, o reitor da PUC-
Campinas, prof. dr. Germano Rigacci Júnior, discorre sobre a importância do 
estágio para a inserção do universitário no mundo produtivo, o legado da pandemia e as 
inovações do ensino naquela universidade. 

Na matéria sobre a Gerência do Interior  de SP do CIEE, mostramos o 
“Mundo CIEE”, que apenas no estado de São Paulo estende atendimento ao longo 
de área superior a do território da Bélgica. 

Outro destaque é o programa Se Liga Moçada, parceria entre o CIEE e a Ong 
Bem Querer Mulher que engaja milhares de jovens na luta contra a violência sofrida 
por mulheres e meninas. 

Na matéria sobre o Saber Virtual Pro está detalhado o funcionamento desse 
programa do CIEE para a qualificação profissional gratuita aos estagiários e aprendizes 
em atividade nas empresas e instituições parceiras. 

Conheça o CIEE ONE, serviço de recrutamento e seleção de estagiários, 
personalizado e customizado de acordo com as necessidades das empresas. 

Despedida - É com imensa tristeza que compartilhamos com nossos leitores as 
homenagens à jornalista Jacyra Octaviano, a muito querida editora das Revistas do 
CIEE – ela as dirigiu praticamente até às vésperas da partida do nosso mundo. Jacyra 
viverá para sempre em nossa lembrança. 

CARTA AO LEITOR
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 CIEE SABER VIRTUAL 

Um estagiário ou aprendiz qualificado 
de forma extracurricular pode con-
tribuir para além das expectativas 

de uma empresa. Nesse sentido, o CIEE 
oferece o Saber Virtual PRO, platafor-
ma grátis de cursos virtuais, exclusiva 
para empresas e órgãos públicos par-
ceiros do CIEE. Diferente do Saber 
Virtual - voltado às juventudes em 
busca de vagas, o Saber Virtual PRO 
tem por objetivo auxiliar parceiros do 
CIEE no desenvolvimento de estagiá-
rios e aprendizes em atividades. 

"É plataforma grátis de cursos livres, que 
equivalem aos de universidade corporativa 
(quem não está contratado pode recor-

rer aos cursos gratuitos do Saber Vir-
tual). O Sabor Virtual PRO abrange o ensi-
no de competências e o das soft skills, tão va-
lorizadas no atual mercado de trabalho”, ex-
plica Aline Mariano, supervisora de Conteú-
dos do CIEE. “Vale reforçar que esse serviço 
é prestado de forma gratuita às empresas e 
aos jovens”, completa Aline.  

O CIEE Saber Virtual PRO apresenta 
24 cursos em quatro trilhas de conheci-
mentos, quais sejam: 

» Compliance na empresa 
» Qualidade total no atendimento  

ao cliente 
» A logística do tempo 
» Conhecimentos avançados 

PLATAFORMA DE CURSOS 
VIRTUAIS É OFERECIDA 
GRATUITAMENTE PARA JOVENS 
APRENDIZES E ESTAGIÁRIOS 
CONTRATADOS PARA EXERCER 
ATIVIDADES EM EMPRESAS  
E ÓRGÃOS PÚBLICOS  
PARCEIROS DO CIEE

CIEE Saber Virtual PRO oferece 
qualificação profissional gratuita 

COMPLIANCE NA EMPRESA 
» Direitos e Deveres do 

Aprendiz; 
» Direitos e Deveres do 

Estagiário; 
» Relacionamento 

Interpessoal: da inteligência 
emocional à negociação; 

» Comunicação Virtual no 
Ambiente Corporativo; 

 
» Accountability; 
» Cidadania e Meio Ambiente; 
» LGPD - Lei Geral de 

Proteção de Dados; 
» Cidadania e Meio Ambiente; 
» Lei Geral de Proteção de 

Dados. 

QUALIDADE TOTAL NO 
ATENDIMENTO AO CLIENTE 
» Excelência no Atendimento; 
» Como se organizar no 

Ambiente de Trabalho; 
» Resolução de Problemas; 
» Atitude Empreendedora; 
» Marketing Digital; 
» Negociação e Administração; 
» Como dar Feedback. 

A LOGÍSTICA DO TEMPO 
» Projeto: por onde eu 

começo? 
» Administração do Tempo 
» Produtividade 
» Eficiência e Eficácia.

CURSOS SABER VIRTUAL PRO
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Os cursos ofertados em cada uma das 
trilhas são disponibilizados em ambiente vir-
tual de aprendizagem desenvolvido com 
funcionalidades compatíveis com a forma de 
aprender do jovem. Todas essas trilhas têm 
temas atualizados três vezes ao ano, a fim de 
responder continuamente à dinâmica do 
mundo do trabalho e às demandas das em-
presas parceiras do CIEE, que são consulta-
das sobre as competências e habilidades que 
acreditam ser importantes para seus estagiá-
rios e aprendizes. Noções técnicas são abor-
dadas nesses cursos, como aquelas contem-
pladas na trilha 4, “Conhecimentos avança-
dos”, que preparam para utilizar e direcionar 
de forma eficaz os recursos necessários para 
atingir objetivos ou metas institucionais. 

As chamadas soft skills, que podem ser 
entendidas como as habilidades compor-
tamentais tão valorizadas no ambiente cor-
porativo, também fazem parte do CIEE 
Saber Virtual PRO. Uma delas, “Relacio-
namento interpessoal”, familiariza o jovem 
com algumas das principais técnicas da ne-
gociação e, ainda, o orienta a desenvolver 
habilidades e atitudes por meio da inteli-
gência emocional.  

A qualidade dos cursos é atestada pelos 
próprios participantes, que deixam seus co-
mentários no ambiente virtual após concluí-
rem as aulas. “Ótimo conteúdo para enten-
der mais sobre o relacionamento com as pes-
soas, buscar ter uma inteligência emocional 
e lidar com administração de conflitos e ne-
gociações”, opina Adria Emily Ribeiro de 
Souza, referindo-se ao curso “Relaciona-
mento interpessoal”. 

“MAIS DE 800 MIL JOVENS JÁ SE 
MATRICULARAM EM NOSSOS CURSOS E 
BENEFICIARAM-SE, DE ALGUMA FORMA, 
COM ESSE APRENDIZADO. É UMA 
PLATAFORMA GRATUITA DE CURSOS LIVRES 
QUE EQUIVALEM AOS DE UMA 
UNIVERSIDADE CORPORATIVA, 
ABRANGENDO TANTO O ENSINO DE 
COMPETÊNCIAS TÉCNICAS  
COMO O DAS SOFT SKILLS.”  
» Aline Mariano,   
supervisora de  Conteúdos  

do CIEE

Cursos para quem busca 
oportunidades

CONHECIMENTOS AVANÇADOS 
» Matemática Financeira  

com HP 12C; 
» Microsoft Excel Avançado; 
» Administração na Prática; 
» Apresentações Corporativas; 
» Liderança e Cultura 

Organizacional; 
» Ferramentas de Planejamento 

e Controle.

Além de oferecer os cur-
sos especialmente volta-
dos para os estagiários e 
aprendizes, o CIEE pro-
porciona o “Novo CIEE 
Saber Virtual” para estu-
dantes que estão em bus-
ca de uma oportunidade profissional. 
Esse conteúdo pode ser acessado in-
clusive por aqueles que já foram con-
tratados e contempla outros 36 cur-
sos em seis trilhas de conhecimentos 
que, assim como no CIEE Saber Vir-
tual PRO, são ofertados gratuitamen-
te. “São diferentes trilhas de conhe-
cimento, elaboradas com a intenção 
de qualificar os estudantes cadastra-
dos no CIEE para a inserção no 
mundo do trabalho”, explica Aline 
Mariano. Assim como o Novo CIEE 
Saber Virtual PRO, o Novo CIEE Sa-
ber Virtual é desenvolvido em am-
biente virtual de aprendizagem e 
conta com suporte de tutoria. “Se o 
jovem não tem experiência e nunca 
trabalhou, ele pode aproveitar o seu 
tempo livre e se qualificar, usando es-
ses caminhos que são indicados pelo 
mundo corporativo ao CIEE”, co-
menta Aline. O grande benefício é o 
rompimento das condições de tempo 
e espaço, já que o estudante pode fa-

zer o curso na hora e lugar 
mais convenientes, em 
qualquer ponto do Brasil. 

O CIEE foi pioneiro 
na oferta de cursos à dis-
tância e os disponibiliza 
desde 2005, sempre aten-

to às necessidades das empresas e 
dos jovens para apresentar serviços 
condizentes com a dinâmica do 
mundo do trabalho. “Mais de 800 
mil jovens já se matricularam em 
nossos cursos e beneficiaram-se, de 
alguma forma, com esse aprendiza-
do. Queremos continuar aumentan-
do a capacidade desses estudantes 
de se qualificarem para oportunida-
des no mundo profissional e, assim, 
temos uma meta: atingirmos um mi-
lhão de matrículas até o final deste 
ano”, conta Aline. “Queremos que a 
empresa olhe e entenda o diferencial 
deste estudante, que se esforçou pa-
ra aprender um pouco mais, ao mes-
mo tempo que desejamos que esse 
jovem entenda que, para ter sucesso, 
precisa continuar estudando sem-
pre”. Para Aline, esse conceito é o de 
lifelong learning na prática - o apren-
dizado ao longo da vida que, por 
meio da educação continuada, nun-
ca acaba.

CIEE Saber Virtual
conectando conhecimento

CIEE Empresas  5
Imagens Divulgação
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 HOMENAGEM

Recebemos com o sentimento de profunda tristeza a 
notícia do falecimento da nossa querida Jacyra. Mais 
do que uma colaboradora, ela era um exemplo de pro-

fissionalismo para todos do CIEE que a conheceram, ressalta 
Humberto Casagrande, CEO do CIEE. 

 
Jacyra fez parte da família CIEE durante mais de 25 

anos, trabalhando incessantemente ao nosso lado para le-
var aos jovens conteúdos que transformariam suas vidas. 
Ela construiu, com seus textos e seu talento, muitas pontes 
para que jovens tivessem suas primeiras experiências pro-
fissionais, lembrou Ricardo Melantonio, superintendente 
Institucional do CIEE. 

 
A sua trajetória no CIEE extrapolou o trabalho diário e Ja-

cyra tornou-se amiga e respeitada por todos através do seu 
jeito afável, ético e colaborativo. Fazia parte do Comitê de 
Comunicação do CIEE desde que foi criado, em novembro de 
2017, a convite de Humberto Casagrande. 

Nas reuniões semanais Jacyra podia encontrar e trocar 
ideias das novas pautas do CIEE com: Humberto Casagran-
de, Ricardo Melantonio, Luís Sérgio Tamer, Théo Carnier, 
Alcides Ferreira, Tânia Moura e outros colegas que passa-
ram pelo Comitê. 

É pelo trabalho, exemplo e dedicação de pessoas como a 
Jacyra, que o CIEE continua a existir, garantindo um futuro 
cada vez melhor para a juventude brasileira, garante Tânia 
Moura, gerente de Comunicação do CIEE. 

“Eu me sinto uma pessoa muito abençoada e privilegiada por 
ter conhecido alguém tão especial como Jacyra, para que eu pu-
desse aprender com seu exemplo de força, conhecimento e de-
terminação,  diariamente e  lado a lado,  um pouquinho do que 
sou hoje. As  lembranças são muitas e crescem cada vez mais, 
mas também guardo em meu coração a certeza de que eu ja-
mais esquecerei você, minha eterna amiga, professora e refe-
rência profissional.... Flor de Maracujá, Bonitinha era como cha-
mava-me. Nas minhas memórias continuará vivendo, e na mi-
nha saudade estará eternamente presente. 

» Fernanda Precaro 
 
“Na real, não sei se saberia exprimir a importância que a Ja-

cyra Octaviano teve em minha vida profissional. No dia 1º de 
maio, me despedi da minha primeira chefe-chefe mesmo e acho 
que ainda não consegui racionalizar. Por 15 anos, trabalhei com 
ela na Assessoria de Comunicação do CIEE - Centro de Integra-
ção Empresa-Escola, ao lado de profissionais que se tornaram 
grandes amigos. Pensando aqui... Jacyra não só me ensinou a 
polir minha redação, ela despertou meu olhar humano para as 
personagens abordadas nas matérias. Ela afiou meus olhos pa-
ra a revisão dos textos e acuidade da informação. Pensando 
bem... foi ela que me confiou a edição final de um programa de 
televisão mantido na Rede Vida e depois na TV Cultura. Pensando 
bem... o dedo dela está até hoje influenciando minha carreira no 
Audiovisual. Obrigado, Jacyra  por todas as lições. Obrigado pela 
amizade. Você continuará sendo pra sempre uma inspiração.” 

» André Lopes 

» MEMÓRIAS 
JACYRA OCTAVIANO 
EDITORA DAS REVISTAS DO CIEE 
★ 30/09/1941 ✝ 01/05/2022 
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“Caminho longo. Amizade longa. Árduos trabalhos pro-
fissionais. Muito tempo transcorreu entre as agruras dos ter-
ríveis anos de chumbo até a honra em participar de publica-
ções que retratam a atuação do CIEE. Quando recebi da Ja-
cyra o convite para esse novo desafio, veio junto o gostoso 
sabor de estar novamente sob comando de Editora com E 
maiúsculo e de voltar a conviver de perto com a querida ami-
ga e respeitada profissional de tantos caminhos trilhados la-
do a lado. Como ela, eu não suporto despedidas. O que eu 
realmente quero dizer é até sempre, Jacyra.“ 

» Giorgia Marcucci  
 
"Conviver com a ‘dona’ Jacyra, como carinhosamente a cha-

mávamos, foi um privilégio raro, desses que a vida não nos pre-
senteia muito. Com ela trabalhamos, aprendemos muito, demos 
boas risadas, aliás, é como lembraremos sempre dela. Generosa, 
fiel, autêntica, de uma capacidade profissional fantástica. Uma 
pessoa à frente do seu tempo, com vigor e mente invejável. Fica 
a saudade e a gratidão.“ 

» Paula Rindeika e Mozart Acs,  
Equipe da diagramação das Revistas 

 
“Como usar o poder de síntese para descrever o perfil de 

uma pessoa com tantos predicados? Tal pergunta me vem à 
mente ao recordar-me de um passado tão recente em relação à 
Jacyra Octaviano, com a qual convivi por mais de 15 anos.  Tra-
balhamos juntas na Assessoria de Comunicação do CIEE e na 
elaboração da REVISTA DO CIEE|EMPRESAS, editada por ela.  

Sua bagagem profissional e cultural era invejável. Jacyra 
era intensa, exigente, perfeccionista, entusiasta, perspicaz e 
engraçada. Aliás, perfeição e desenvoltura com as palavras 
eram sua marca nos textos e artigos desenvolvidos. Sempre 
fiel aos princípios éticos jornalísticos, comprometida com a 
organização, sua equipe e seus leitores. Uma vírgula não pas-
sava incólume ao seu crítico olhar.  

Adorava prosear e contar causos. Era capaz de discutir dife-
rentes temas por horas a fio, seja numa reunião de pauta ou nu-
ma conversa amigável na mesa de um bar. Devo a essa jorna-
lista e amiga grande parte do meu crescimento profissional. Ela 
que tinha o trabalho como seu esporte preferido nos deu adeus 
em 1º de maio, Dia do Trabalhador.“ 

» Elizabeth da Conceição  
 
“Conheci a Jacyra nos idos de 2000. Eu já trabalhava no CIEE 

há algum tempo quando ela foi contratada para coordenar a área 
de Comunicação. Lembro quando entrava na sala, com uma 
echarpe sempre muito bonita enrolada no pescoço, compondo 
um visual bem elegante. Aliás, a mesma elegância na vestimen-
ta era também a marca registrada de seus textos. Como escrevia 
bem! Eu ficava encantada com a precisão do seu vocabulário e 
como o empregava com graça em sua redação e na edição das 
reportagens, deixando meus textos revestidos por um verniz que 
os tornava mais refinados. 

Minha admiração não se limitava apenas à competência e ao 
talento na escrita, mas também na forma que coordenava o tra-
balho, sempre atenta, muito ética e com rigor, esse último em-
pregado de forma muita adequada e que nem sempre sabe ser 
utilizado por quem exerce um cargo de chefia, o que não era o 
caso dela. Jacyra sabia ser justa não só nas palavras, mas tam-
bém em sua conduta.  

Nossa convivência foi interrompida porque passei a atuar na 
área de comunicação ambiental, mas retomada há alguns anos. 
Ela me convidou para escrever para a REVISTA DO CIEE|EMPRESAS, 
oportunidade pela qual serei eternamente grata principalmente 
por retornar à casa pela qual sempre tive muito carinho.  

Sentirei falta da sua inteligência, bom humor e, sobretu-
do, de aprender sempre com uma jornalista que, para mim, 
será sempre um exemplo de quem representa a excelência 
da nossa profissão.” 

» Maria Carolina Ramos 

CIEE Empresas  7
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 SE LIGA MOÇADA

LIVE DURANTE A QUAL FORAM 
ENCAMINHADAS MAIS DE DEZ 
MIL PERGUNTAS É UM DOS 
NÚMEROS MACROS COLHIDOS 
PELO PROJETO SE LIGA MOÇADA, 
PARCERIA ENTRE O CIEE E O BEM 
QUERER MULHER PARA LEVAR 
AOS JOVENS APRENDIZES A 
IMPORTÂNCIA DE CONHECER, 
REFLETIR SOBRE AS CAUSAS E 
OS DESDOBRAMENTOS DA 
VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES E 
MENINAS, DISSEMINÁ-LOS E  
COMBATÊ-LOS.

Em 2018, o Centro de 
Integração Empresa-
Escola (CIEE) e o 

projeto Bem Querer Mulher 
(BQM) celebraram parceria 
que originou o programa Se 
Liga Moçada, iniciativa de 
formidável sucesso cujos des-
dobramentos incluem plata-
forma criada por Jovens 
Aprendizes CIEE sensibilizados pela causa 
defendida pelo projeto – através da cons-
cientização, a mitigação da violência 
sofrida por mulheres e meninas e as 
decorrências daí advindas. “O pro-
grama tem por diretriz alcançar os objetivos 
do BQM através da sensibilização dos jo-
vens. Celebrar a parceria com o CIEE pos-
sibilitou alcançar diretamente esse público, 

que é de fundamental impor-
tância para a prevenção da 
violência contra mulheres e 
meninas. Estudos da ONU 
e outras instituições de re-
nome ligadas ao tema apon-
tam que é na faixa etária en-
tre 20/22 anos que aflora nos 
homens o comportamento 
machista e nas mulheres, o 

subjugo”, diz Heloísa Melillo, coordenadora 
geral do BQM. 

Através do Se Liga Moçada, o CIEE e o 
BQM promovem a conscientização de de-
zenas de milhares de adolescentes. A cons-
cientização é instrumentalizada por meio 
de oficinas, rodas de conversa, debates e pe-
ça teatral produzida exclusivamente para o 
projeto. “No programa, o CIEE atua como 
facilitador do processo de execução e im-
plementação junto aos Jovens Aprendi-
zes. Além de aplicar a temática, o CIEE 
mede a atuação dos jovens para identificar 
tudo o que eles poderiam fazer em prol do 
objetivo. Em vários polos do CIEE foram 
aplicados workshops e, para tanto, a equipe 
do BQM para o Se Liga Moçada viajou à vá-
rias cidades. Para os encontros, que até 
2019 eram presenciais, além das salas de 
capacitação nos vários polos do CIEE fo-
ram utilizados auditórios, teatros e outros 
espaços com capacidade para audiência”, 
relata Elaine Bancalá, gerente de Apren-
dizagem e Conteúdos no CIEE. 

Elaine relembra o depoimento de um jo-
vem aprendiz, após assistir à peça teatral 
criada para o projeto e intitulada “A história 
de Dalva e Davi”, jovem casal de namorados. 

Se Liga Moçada,  
o projeto que ganhou  
corpo robusto pelo 
engajamento de  
Jovens Aprendizes CIEE

O PROGRAMA TEM POR  
DIRETRIZ ALCANÇAR OS 
OBJETIVOS DA BQM ATRAVÉS DA 
SENSIBILIZAÇÃO DOS JOVENS. 
CELEBRAR A PARCERIA COM O 
CIEE POSSIBILITOU ALCANÇAR 
DIRETAMENTE ESSE PÚBLICO, 
QUE É DE FUNDAMENTAL 
IMPORTÂNCIA PARA A 
PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA 
CONTRA MULHERES  
E MENINAS 
» Heloísa Melillo,  
coordenadora geral do BQM.

8  CIEE Empresas
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ESTRUTURA BÁSICA  
Verdadeira força-tarefa de profissionais do BQM e do CIEE, 
muitos nos bastidores, outros na linha de frente trabalham 
para que os jovens tenham espaço para ouvir e para falar – 
força motriz do projeto Se Liga Moçada para trabalhar o 
comportamento dos jovens e assim prevenir futuras 
ocorrências de violência contra mulheres e meninas. 
» Encontros de formação com instrutores 
» Lives para os aprendizes 
» Aplicação de questionário de avaliação para aprendizes e 

instrutores 
» Encontro para líderes e assistentes sociais, destinado à 

avaliação, devolutivas e resultados 
» Encontro com as gerências para apresentação dos resultados. 

METODOLOGIA DE APLICAÇÃO  
A metodologia que sustenta o projeto Se Liga Moçada utiliza 
diferentes ferramentas para estimular o jovem a conhecer as 
diferentes formas de violência sofrida pelas mulheres e 
meninas, muitas vezes disfarçadas de “amor”; refletir sobre 
causas e efeitos; os capacitar para enfrentar o problema no 
cotidiano e assim se transformarem em agentes da 
prevenção contra a violência de gênero e intrafamiliar.  
» Oficinas 
» Vivências 
» Palestras ministradas por especialistas 
» Debates 
» Teatro.

FORMATAÇÃO DO PROJETO SE LIGA MOÇADA

Imagens Divulgação

A teatralização “A História de Dalva e Davi”, apresentada em 
2020 - ano que marcou a estreia on-line do Se Liga Moçada, 
constitui uma das peças do projeto de maior repercussão. Ao 
assistir à teatralização, os jovens compartilharam experiências 

e se posicionaram diante das cenas ou das informações 
recebidas através dos diálogos da dupla de atores. Dois 
episódios compõem a teatralização. Para assistir aos vídeos,  
visite o Canal CIEE no Youtube (https://bit.ly/3PP8CHR). 

 A HISTÓRIA DE DALVA E DAVI - NÚMEROS DO EPISÓDIO 1 - ANO 2020

DALVA E DAVI 

INSCRITOS  
NO CANAL 

1.160

           LIVES                              DATAS                       PARTICIPANTES              VISUALIZAÇÕES                 CURTIDAS                    NÃO CURTIDAS                
     ENCONTRO 1                                                                 AO VIVO                                                                                                                                                   
               1                            23/11 - Manhã                         1.800                               4.627                                 518                                      6 
               2                            24/11 - Manhã                         1.600                               5.926                                 694                                     22 
               3                             24/11 - Tarde                          1.340                               4.663                                 515                                     10 
               4                            25/11 - Manhã                         2.300                               8.268                                 859                                     20                            
               5                             25/11 - Tarde                            634                                 5.125                                 467                                      9 
               6                            26/11 - Manhã                         1.922                               7.170                                 776                                     13 
               7                             26/11 - Tarde                          1.175                               4.304                                 465                                     12 
               8                            27/11 - Manhã                           736                                 6.832                               730 1                                     7 
           TOTAL                                                                      11.507                           46.915                             5.024                                 109 
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 SE LIGA MOÇADA

“Primeiro, eu quero dizer que ser aprendiz é uma experiência ótima, 
incrível, de muitos aprendizados e experiências. Espero ser efetivada na 
minha atual empresa, pois gosto muito de lá. Sobre o projeto Se Liga 
Moçada, a inicialização foi de extrema importância para nos informar sobre 
o assunto do combate à violência contra as mulheres e mostrar como lidar 
em situações desse tipo. Tem certas coisas que não sabemos lidar e as 
informações que recebemos, tanto nas palestras quanto nas apresentações 
teatrais, foram de enorme valia. Quero deixar uma mensagem aos jovens – 
assistam a todos os vídeos do Projeto Se Liga Moçada 
(https://bit.ly/3N7Al53), pois pode existir pessoas do nosso convívio, jovens 
ou adultas, que estão passando por relacionamento abusivo ou sofrendo 
violência e, com essas informações, poderemos ajudá-las.”  
» Larissa Noemi Freira dos Santos 

Aprendiz CIEE na Deloitte Touche, Belo Horizonte/MG.

“Nossa! Eu faço isso com a minha namorada”, 
pontuou o jovem, já demonstrando arre-
pendimento.  “Ele agia de forma incorreta 
porque se trata de ciclo cultural, vem da 
nossa sociedade patriarcal e reproduz mo-
delo que faz parte da vida familiar. Os jo-
vens foram impactados de tal forma pelo 
programa que partiu deles o interesse por 
disseminar os ensinamentos. Os grupos 
que tiveram acesso ao programa pediram 
que fosse levado à outras turmas. Os jovens 
se mostraram e continuam como verdadei-
ros agentes de mudanças”, enfatiza Elaine. 

Heloísa e Elaine compartilham firme 
opinião que, com pequenas ações, o jovem 
tem condições de mudar o mundo em que 
vive. “Quando se autoanalisam e querem 
multiplicar a prevenção, os jovens conse-
guem romper o ciclo, evitam que lá na fren-
te a mulher precise ser atendida. Isso é pos-
sível em qualquer ambiente – parar, olhar e 
questionar. Posso fazer algo onde estou? 
Falar já é romper a reprodução. As famílias 
que sofrem situações de agressão não falam 
e as que não sofrem, igualmente não falam. 
As consequências podem ser trágicas. 
Quais são as possibilidades. O que eu pos-

PROJETOS BQM

CASA BEM QUERER MULHER 
Com apoio da The Caring 
Family Foundation, a Casa 
Bem Querer Mulher é um 
centro permanente de 
cuidados 360 graus e 
reconstrução da vida de milhares de mulheres 
que sofrem violência e local de acolhimento a 
filhos e filhas das vítimas. Oferece atendimento 
humanizado e multidisciplinar. 
» assistência social 
» assistência psicológica 
» assistência jurídica 
» conexão com o sistema de Justiça 
» encaminhamento à rede de atendimento 
» cursos gratuitos para qualificação humana e 

técnica.

ATUAÇÃO NAS DELEGACIAS 
 O atendimento do Bem Querer 
Mulher dentro das Delegacias 
de Defesa da Mulher (DDM’s) é 
inédito no Brasil enquanto 
projeto estruturado. As Agentes do 
BQM são treinadas para acompanhar os 
primeiros e difíceis momentos que abalam 
mulheres e meninas vítimas de violência na 
chegada às delegacias. Elas são apoiadas e 
auxiliadas para que seus relatos sejam fiéis e 
consistentes para gerar o boletim de 
ocorrência que poderá salvar suas vidas. BQM 
nas Delegacias é projeto viabilizado por 
apoiadores - Confraria Mulheres Inspiradoras;  
Fundo de Investimento Social Privado pelo Fim 
da Violências Contra Mulheres e Meninas; 
Globo; Governo do Estado de São Paulo; Justiça 
de Saia; ONU Mulheres; Virada Feminina.
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so fazer. O lugar para reflexão é todo lugar 
– na empresa, na escola, entre amigos. O jo-
vem é o caminho”, destaca Elaine, afiança-
da por Heloísa. 

 
AUDIÊNCIA RECORDISTA 
Em 2019, quando o projeto Se Liga Moça-
da era presencial, a assistência somou 20 
mil jovens. A partir de 2020, a migração 
para o formato à distância alavancou cres-
cimento de audiência e de capilaridade. 
“Durante uma das lives, foi tal o volume de 
perguntas formuladas pelos jovens que 
quase deu tilt! Mas, qual sistema não ba-
lançaria ao receber para além de dez mil 
perguntas (mais de novel mil delas, formu-
ladas por rapazes). Naquele ano, as lives 
somaram audiência de 117 mil jovens e, 
no Youtube, alcançaram 240 mil visualiza-
ções”, relembra Heloísa. 

Além da participação maciça nas lives, 
Se Liga Moçada provocou nos jovens verda-
deira enxurrada de perguntas para os ins-
trutores nos polos das Unidades CIEE Bra-
sil afora. “Tal interesse motivou a que o 
CIEE, através do BQM, capacitasse os ins-
trutores e os apoiasse com material para 

aplicação das abordagens. Identificamos 
que os jovens desejavam ter espaço de fala 
para discutir a questão e desejavam que 
seus pais assistissem as ações do programa. 
Antes restritos aos Jovens Aprendizes, hoje 
as rodas de conversa, debates e atividades 
realizadas nos polos CIEE sobre o tema são 
abertas aos pais e familiares dos Jovens 
Aprendizes”, ressalta Elaine. 

FORMAÇÃO DE AGENTES 
 As agentes Bem Querer 
Mulher são formadas por 
meio de cursos 
especializados oferecidos em 
parceria com lideranças sociais 
de várias regiões e cidades do Estado de São 
Paulo. O programa foi pioneiro ao criar, em 
2008, o primeiro curso no Brasil especializado 
na Lei Maria da Penha. Capacita suas 
colaboradoras e lideranças da sociedade civil e 
órgãos públicos da cidade e o estado de São 
Paulo, com vistas a que elas realizem 
atendimento humanizado e integral à  
mulher vítima de violência. 

CURSO DE QUALIFICAÇÃO 
HUMANA E TÉCNICA 
Ofertado às mulheres vítimas 
de violência que são 
atendidas na Casa Bem Querer 
Mulher, em São Paulo/SP. A 
formação trabalha questões de identidade e 
autoestima, além de oferecer dinâmicas e 
capacitações que as ajudam a conquistar 
independência financeira, autonomia emocional 
e melhores relações intrafamiliares – fatores 
que costumam ser decisivos para vencer o ciclo 
da violência. Cerca de 70% das alunas de cada 
turma do curso conseguem entrar no mundo do 
trabalho. O apoiador financeiro desse projeto é 
o The Caring Family Foundation, um dos 
colaboradores do Bem Querer Mulher ao lado 
de Accor, CIEE, Espaço Lazer, Instituto Avon, 
Instituto Jatobás, Laces e Marsh.

IDENTIFICAMOS QUE OS JOVENS 
DESEJAVAM TER ESPAÇO DE FALA PARA 
DISCUTIR A QUESTÃO E DESEJAVAM QUE 
SEUS PAIS ASSISTISSEM AS AÇÕES DO 
PROGRAMA. ANTES RESTRITOS AOS 
JOVENS APRENDIZES, HOJE AS RODAS 
DE CONVERSA, DEBATES E ATIVIDADES 
REALIZADAS NOS POLOS CIEE SOBRE O 
TEMA SÃO ABERTAS AOS PAIS E 
FAMILIARES DOS  
JOVENS APRENDIZES 
» Elaine Bancalá, 
gerente de Aprendizagem  

e Conteúdos no CIEE.

Imagens Divulgação
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 SE LIGA MOÇADA

RAÍZES DO PROJETO  
SE LIGA MOÇADA 
Para a erradicação de todo tipo de violência 
contra mulheres e meninas, o Programa 
Global da Organização das Nações Unidas, 
ONU Mulheres, aponta dois caminhos – 
acesso pleno aos serviços essenciais para 
atendimento, proteção, acolhimento; e pre-
venção. Esses dois pilares sustentam as 
ações programáticas do Bem Querer Mu-
lher (BQM), organização sem fins lucrati-
vos que atua em várias frentes para reverter 
a trágica realidade da violência contra as 
mulheres e meninas, nas suas várias formas 
– física, moral e a intelectual.  

O BQM foi instituído em 2004, como 
resultado de movimento criado por empre-
sários, por agentes do terceiro setor e mem-
bros da Academia, com apoio do então 
Fundo de Desenvolvimento das Nações 
Unidas para a Mulher (Unifem), hoje ONU 
Mulheres. Em 2005, o programa foi adota-
do como uma prioridade do Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável (Indes), fun-
dado (2001) e presidido pelo bem-sucedido 
empresário João Francisco Santos (dentre 
outras atividades, ele dirige a The Key, de-
dicada ao investimento social e cultural es-
tratégicos). De forma voluntária, João Fran-
cisco trabalha arduamente pelos projetos 
que compõem o escopo 360 graus adotado 
por Bem Querer Mulher, o qual, após 18 
anos de vida, tornou-se projeto referência 
no Brasil - com eficácia, contribui diaria-

mente para a reconstrução da vida de mu-
lheres e meninas vítimas de violência. O tra-
balho é impressionante. Anualmente, milha-
res de vítimas são atendidas. Até que, em 
2018, o Bem Querer Mulher, em parce-
ria com o CIEE, gerou um dos seus 
grandes frutos – o Se Liga Moçada. 

“Se Liga Moçada nasceu em 2018, de 
conversa entre Christina Carvalho Pinto, 
João Francisco Santos, respectivamente, 
a presidente do Conselho e o presidente 
do Bem Querer Mulher e Humberto Ca-
sagrande, CEO do CIEE, sobre os índices 
alarmantes da violência contra as mulhe-
res e meninas e a necessidade de se atuar 
na prevenção. Nessa conversa, foi aventa-
da a possibilidade de a BQM escrever um 
projeto de prevenção à violência de gêne-
ro e intrafamiliar para ser implementado 
junto aos jovens do CIEE. Foi elaborado 
projeto pedagógico para apresentação à 
Diretoria Administrativa e ao Conselho 
do CIEE. Após aprovação e ainda em 
2018, foi aplicado projeto piloto com dez 
turmas de Jovens Aprendizes, nos polos 
CIEE na cidade de São Paulo.  Com os 
surpreendentes resultados auferidos, foi 
tomada a decisão de, em 2019, ampliar o 
projeto para 50 turmas, seguindo para 
municípios da grande são Paulo e algumas 
cidades do interior paulista. A partir de 
2020, a web foi a grande aliada para am-
pliar o alcance do projeto para todo o Bra-
sil”, finaliza Heloisa Melillo.

» SAIBA MAIS 
Conheça os projetos 

sociais e as ações 
filantrópicas do CIEE na 
matéria de capa desta edição.



 Divulgação

 João Francisco Santos
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 RECURSOS HUMANOS

[1] Daniel da Silva [2][3] Divulgação
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Os meios de execução das atividades 
empresariais são dinâmicos e evoluem em 
decorrência do avanço da internet. A 
assinatura eletrônica e digital de 

instrumentos e documentos, bem como o acesso remoto 
são, nos tempos atuais, considerados avanços 
tecnológicos importantes para pessoas e organizações, 
trazendo benefícios e vantagens como a 
desburocratização, celeridade e conectividade mundial, 
sem deixar de lado o sigilo e a segurança jurídica que se 
espera de toda e qualquer relação. 

Essa importância não é diferente aos advogados 
que lidam diariamente com instrumentos e 
documentos firmados nesse formato e atividades em 
rede, atuando para garantir e defender a validade e a 
integridade das operações realizadas com o auxílio da 
tecnologia, especialmente após a pandemia do novo 
coronavírus, que acabou por tornar esse cenário como 
regra e não mais exceção. 

A assinatura eletrônica, para todos efeitos, é uma 
forma de autenticação que necessita de meios 
computacionais para ser produzida. Em termos 
técnicos, se trata de uma assinatura via senha que 
utiliza uma criptografia com um certificado digital. A 
sua utilização não tem valor legal de forma isolada, 
sendo que, para que se tenha validade jurídica (= 
assinatura digital), primeiramente, deve possuir um 
sistema de criptografia consistente e seguro, 
garantindo a autenticidade do receptor na confirmação 
da assinatura realizada pelo emissor (chave pública-
privada) e íntegro nas etapas de verificação e 
identificação da autoria da assinatura e, por fim, 
irretratável (não se pode tratar novamente). 

A assinatura digital é uma modalidade de assinatura 
eletrônica capaz de preservar a autenticidade 
empregada em diversas aplicações. Trata-se de uma 
tecnologia que utiliza as chaves criptográficas de um 
certificado para identificar os signatários, proteger as 
informações e conferir validade jurídica. 

Ambos os tipos de assinatura (eletrônica e digital) 
estão dotados de validade jurídica (ainda que não de 
forma inequívoca, como no caso da assinatura 
eletrônica propriamente dita). 

A assinatura eletrônica garante a validade jurídica 
por meio da utilização de pontos de autenticação 
hábeis a atestar e confirmar a veracidade e a 
integridade dos instrumentos, ou documentos 
assinados, como, por exemplo, geolocalização, senha 
pessoal do usuário, IP, dentre outros. 

Considera-se geolocalização um processo de 
identificação de informações geográficas, captadas 
mediante dispositivos conectados à internet, satélite 
ou radiofrequência. O Internet Protocol, 
popularmente conhecido como endereço de IP,  
é um conjunto de regras para comunicação pela 
internet para envio de e-mail, streaming de vídeo  
ou conexão a um site. Identifica uma rede  
ou dispositivo na internet. 

Por outro lado, como dito acima, a assinatura digital 
garante a validade jurídica por meio da criptografia 
aplicada a esse tipo de tecnologia. 

Nessa toada, a Terceira Turma do Superior Tribunal 
de Justiça recentemente reconheceu a validade da 
assinatura digital do contrato eletrônico, fato este 
estendido pelos Tribunais de Justiça à assinatura 
eletrônica, desde que garantidos requisitos mínimos 
para averiguar a integridade, autenticidade e a 
segurança do documento. 

“A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vo-
cação de certificar, através de terceiro desinteressado 
(autoridade certificadora), que determinado usuário 
de certa assinatura a utilizar e, assim, está efetiva-
mente a firmar documento eletrônico e a garantir se-
rem os mesmos dados do documento assinado que 
estão a ser sigilosamente enviados.” (STJ - REsp: 
145920 DF 2014/0295300-9, Relator: Ministro 
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Jul-
gamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, 
Data de Publicação: DJe 07/06/2018) 

 
Na grande maioria das organizações (aplicáveis 

também a organizações e escritórios de advocacia, 
p.ex.) localizadas em território nacional, os 
instrumentos e documentos eletrônicos são firmados 
por assinaturas do tipo eletrônica e digital, ou seja, 
certificados digitais válidos e autorizados no País e 

 PAPO LEGAL

RICARDO MELANTONIO, RAQUEL TRIVELIN, RAPHAEL PERILLO e WILSON TAKIGUTI*

14  CIEE Empresas

[1] [2] [3] [4]

Importância da 
assinatura eletrônica e 
digital e do acesso remoto
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por e-mail seguro, que, ainda, a depender da 
especificidade da atuação, utilizam-se da solução 
Google no modo confidencial para garantir a proteção 
dos dados e o sigilo das informações. 

Especificamente para a atuação dos advogados 
regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do 
Brasil, é de conhecimento que o certificado digital é o 
meio utilizado para a atuação em processos judiciais e 
demais atos, representando a identidade digital 
profissional, fato este que facilita a sua atuação. Por 
meio desta citada identidade é possível assinar 
documentos digitalmente com validade jurídica, 
consultar autos de processos judiciais, validar etapas 
destes processos e protocolar petições, evitando 
deslocamentos desnecessários. 

No ordenamento jurídico, alguns serviços 
disponibilizados já são realidade, tais como: atos 
processuais, petições eletrônicas e, a depender do 
risco jurídico a ser pactuado, o uso da assinatura 
certificada digitalmente é o meio mais prático, 
confiável e seguro a ser adotado. 

Em relação à operacionalização das assinaturas 
eletrônicas, as organizações e os profissionais 
liberais podem contar com plataformas 
especializadas neste tipo de atuação, como, por 
exemplo, a plataforma DocuSign, aplicando suas 
funcionalidades nos mais diversos tipos de 
atividades, desde a assinatura de instrumentos 
jurídicos firmados com terceiros, ou Atas internas. 

Nesse sentido, a utilização de acesso remoto e a 
automatização dos processos internos é fator essencial 
para se buscar o sucesso, permitindo a aplicação da 

tecnologia nas mais diversas atividades, com a aplicação 
de um acesso restrito e controlado em plataformas 
internas, com recursos de salvaguarda segura de 
documentos, workflow, envios em lote, controle de 
versão das minutas, assinatura via smartphone e tablets, 
aviso de documentos expirados, autenticação em todo o 
processo de assinatura e, por fim, contratos 
automatizados a partir da integração dos sistemas 
internos, tudo de acordo com os regramentos da Lei 
Geral de Proteção de Dados. 

Ainda como solução aos acessos remotos, é 
possível o gerenciamento por uma rede segura 
(=VPN), bem como de todo e qualquer acesso por 
terceiros (ex. parceiros, advogados terceirizados e 
escritórios de advocacia) à infraestrutura e, quando 
necessário, poderá ser realizado por tecnologia com 
acesso logado, restrito e controlado com determinação 
de dia/mês/ano e horário. Os serviços em nuvem, 
quando utilizados, podem suceder esses controles com 
adição do duplo fator de autenticação e gerenciamento 
das informações pela ferramenta de prevenção contra 
vazamento de dados (=DLP). 

Desse modo, considerando a constante evolução 
dos meios tecnológicos na rotina de organizações e 
escritórios, a adoção de assinaturas eletrônicas e/ou 
digitalizadas e também a implantação de acessos 
remotos, parece-nos o caminho a ser seguido, sob pena 
de impactar direta e negativamente na operação e na 
atividade desses, tornando-as inexequíveis, pois a 
tecnologia (e o acompanhamento das mudanças 
tecnológicas) fazem parte do passado, do presente e 
certamente farão parte do futuro. 

*Ricardo Melantonio, advogado, superintendente Institucional no CIEE; Raquel B. Araújo Trivelin, advogada, gerente Jurídico, Compliance, 
Segurança da Informação e Privacidade no CIEE; Raphael Augusto Alves Perillo, advogado, supervisor Jurídico no CIEE e Wilson Takiguti, 

supervisor da Segurança da Informação e Privacidade no CIEE. 
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A UTILIZAÇÃO DE ACESSO REMOTO E A 
AUTOMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS INTERNOS É 
FATOR ESSENCIAL PARA SE BUSCAR O SUCESSO, 
PERMITINDO A APLICAÇÃO DA TECNOLOGIA NAS 
MAIS DIVERSAS ATIVIDADES, COM A APLICAÇÃO DE 
UM ACESSO RESTRITO E CONTROLADO EM 
PLATAFORMAS INTERNAS, COM RECURSOS DE 
SALVAGUARDA SEGURA DE DOCUMENTOS
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O
 ano de 2021 foi um dos mais desafiado-
res da história do CIEE. Os reflexos da 
pandemia na economia afetaram os 
programas de estágio e de aprendiza-
gem, que seguiram a tendência de en-

colhimento do mercado de trabalho. Para fazer fren-
te a esse cenário, a organização precisou revisar cus-
tos, despesas e estruturas. E, mesmo com as adver-
sidades, conseguiu manter seus programas sociais e 
a sua sustentabilidade. 

O CIEE encerrou o exercício passado com mais 
de 229 mil jovens em estágio e mais de 71 mil em pro-
gramas de aprendizagem. No período de 12 meses, 
foram abertas 259.378 vagas e 509.352 jovens enca-
minhados para processos seletivos em organizações 
parceiras. Para aprendizagem, 85.651 oportunidades 
foram ofertadas por empresas e organizações parcei-
ras, para as quais foram encaminhados 196.584 jo-

vens para triagens. Um dos destaques do programa 
foi o Aprendiz CIEE no Agronegócio, criado em 
2019 para gerar mais oportunidades em todo o Bra-
sil, e que continua a crescer, acompanhando um dos 
setores mais importantes da economia no Brasil. 
Apenas em 2021, foram contratados 2.100 aprendi-
zes pela modalidade, que conta com arcos para a In-
dústria da Carne, Ocupações Agrícolas e Mecaniza-
ção. Ao todo, 49 empresas foram parceiras do CIEE 
para integrar os jovens na agricultura 4.0. 

Uma das marcas do ano foi o término do projeto 
de modernização tecnológica do CIEE, que atingirá 
sua plenitude em 2022. O sistema operacional Kairós 
- a grande aposta de atendimento do CIEE - dispo-
nibilizará todos os serviços da plataforma para estu-
dantes, empresas e instituições de ensino. O desen-
volvimento do sistema, iniciado em 2017, conta com 
arquitetura de software modularizada em microsser-

 CAPA

16  CIEE Empresas

RETROSPECTIVA 2021  
E OS NOVOS DESAFIOS 
USO DA TECNOLOGIA PARA CAPACITAÇÃO REMOTA NA APRENDIZAGEM,  
CONTINUIDADE DOS PROGRAMAS SOCIAIS E FINALIZAÇÃO DO PROJETO DE 
 MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA ESTÃO ENTRE AS REALIZAÇÕES 
 DO CIEE EM 2021, QUE SE PREPARA PARA RECUPERAR MERCADO EM 
2022, NUM CENÁRIO AINDA INCERTO. 
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viços e ambiente cloud. Isso pos-
sibilita atendimento mais ágil e in-
tuitivo para aqueles que buscam uma 
oportunidade no mundo do trabalho e 
também para organizações que desejam ofertar 
vagas de estágio e aprendizagem. 

Em 2021, o CIEE conseguiu manter seus pro-
gramas sociais, através dos Espaços de Cidadania, 
Oficinas de Criatividades e do trabalho das assis-
tentes sociais que acompanharam os jovens apren-
dizes. Isso sem falar do acompanhamento das fa-
mílias e territórios.  

Os Espaços de Cidadania são lugares de con-
vivência e trocas para melhor proteção e desenvolvi-
mento das potencialidades humanas. Durante os en-
contros, os jovens participam de rodas de conversa, ofi-
cinas de arte e cultura, visitas à cidade, palestras e di-
nâmicas, momentos de acolhimento, respeito, prote-
ção, trocas de experiências e reflexões relacionadas às 
suas vidas pessoais, familiares, comunitárias e sociais.  

As Oficinas de Criatividades são inspiradas 
no Programa Nacional de Promoção do Acesso ao 
Mundo do Trabalho – Acessuas Trabalho, e têm co-
mo objetivo propiciar debates, ressignificações e no-
vos conhecimentos relacionados ao mundo do traba-
lho. Os participantes têm acesso a dinâmicas sobre 
temas como identidades pessoais e coletivas, refle-
xões sobre o conceito de trabalho, formas de elaborar 
um currículo e postura profissional em entrevistas e 
processos seletivos. Os encontros são realizados de 
maneira itinerante, por meio de parcerias principal-
mente com serviços como os CREAS e CRAS. So-

mente em 2021, segun-
do ano consecutivo da 

pandemia do novo coronaví-
rus, 228 jovens foram atendidos 

pelas Oficinas, em atividades realizadas 
de maneira virtual e também presencial.  

O Inclui CIEE - iniciativa personalizada que 
busca contribuir para o aumento da diversidade no 
ambiente corporativo - continua firme em sua mis-
são em seu terceiro ano de existência. Em 2021 fo-
ram realizados 1.269 atendimentos e 28 no-
vas empresas passaram a fazer parte dessa rede 
de inclusão. Além do contato direto com empresas 
e outras instituições para a abertura de vagas, o pro-
grama também atua diretamente na conscientização 
da sociedade sobre a diversidade. Por isso, foram 
promovidos 10 webinars durante o ano, que trata-
ram temas relacionados aos pilares da inclusão: pes-
soas com deficiência, negros, mulheres e a comuni-
dade LGBTQIA+. 

O ano de 2021 consolidou os webinários do 
CIEE como formato de grande sucesso entre os di-
ferentes públicos, em substituição aos eventos pre-
senciais. Foram mais de dois milhões de visualiza-
ções em cerca de 250 eventos, desde 2020, e até  
Dezembro de 2021, pelo canal da organização no 
Youtube e também pelos perfis no Facebook e Lin-
kedIn, desde o início da pandemia. Os palestrantes 
trataram de temas como saúde, economia, direito, 
oportunidades de negócio e a importância da cria-
ção de vagas em momentos de crise, sempre com 
convidados que trazem novas perspectivas.

CIEE Empresas  17
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 NÚMEROS DO CIEE EM 2021 

6.665   

Atendimentos sociais 

 

2.098  

Encaminhamentos sociais 

 

216.713  

Aprendizes participantes de  
atividades em Grupos 

 

11.813  

Familiares participantes de atividades em grupos 

 

1.070  

Usuários da rede socioassistencial  
participantes de atividades em grupo

ESTAGIÁRIOS 

229.675 

 

APRENDIZES 

71.133

 
 

CONTRATAÇÕES

1.269 
Atendimentos  

 

28  
Novas empresas 

parceiras 

 
VAGAS 

ABERTAS  
EM 2021

ESTÁGIO 

259.378 

 

JOVEM APRENDIZ  

85.651
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GANHO DE MUSCULATURA 
PARA RETOMADA DO 
MERCADO

152 ações e  
centenas de 
atendimentos 
para cadastramento de 
estudantes realizadas pelo  
CIEE em Movimento, programa 
que visa à promoção de ações 
itinerantes a bordo do CIEE Móvel.

O ano de 2021 foi bastante desafiador para o CIEE, que 
precisou revisar custos, despesas e estruturas para fazer 
frente à queda na contratação de estagiários e aprendizes, 

ainda superior ao ano anterior. Passamos relativamente bem e nos 
preparando para voltarmos para o mercado pleno com mais mus-
culatura e mais tecnologia e servir ainda melhor as empresas. 

Nesse contexto, o destaque foi o término do nosso projeto 
de modernização tecnológica, que incluiu as centrais de aten-
dimento, informática, computação e o Kairós, um software de ge-
renciamento com nossos clientes. Com esse trabalho encerrado 
no final do ano, tivemos alguns problemas de implantação de sis-
tema, gerando instabilidades, mas que foram superados. 

No aprendiz, com a impossibilidade de encontros de capaci-
tação presenciais, tivemos que ser muito eficientes no ensino a 
distância. Ainda, fizemos a inserção digital, para aqueles que não 
tinham os meios, fornecendo chips, tabletes e celulares, nos luga-
res onde eram necessários para a capacitação dos aprendizes. 

Apesar da crise, não descontinuamos nosso serviço social, que 
são os centros de cidadania, que trabalha o fortalecimento de vín-
culos, bolsas de estudos e cestas básicas.  

Para 2022, estamos otimistas tanto para usar na plenitude nos-
sa modernização tecnológica quanto para a recuperação do mer-
cado, de modo que se possa criar mais vagas 
de estágio e aprendizagem para os 
jovens. O desemprego entre os jo-
vens está na faixa de 30%. Só no 
CIEE tem uma fila de 1,75 milhão 
esperando por uma oportunidade. 
Precisamos trabalhar para atender 
essa demanda. Temos um lema no 
CIEE que é: sair dos milhares, ou se-
ja, dos 300 mil jovens, para que 
possamos ir aos milhões, benefi-
ciando não só esse público, 
mas todo mercado que 
atende os jovens.

 Humberto Casagrande, 
CEO do CIEE

254.223  
matrículas 

realizadas no CIEE Saber Virtual e 
CIEE Saber Virtual Pro (exclusiva para 
estagiários ou jovens aprendizes pelo 

CIEE) - plataforma de cursos online 
gratuitos para jovens cadastrados.

CIEE Saber Virtual
conectando conhecimento

CIEE Empresas  19
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 CAPA

Na Superintendência de Administração 
e Finanças (SAFIN), agora Superin-
tendência de Administração, Fi-

nanças e Tecnologia (SAFIT), o ano foi de 
revisão de processos; consolidação do novo 
formato da Controladoria (antigo Controle 
Operacional); separação entre Setor de Com-
pras a Receber (SECOR) e Setor de Paga-
mento de Bolsa-Auxílio (SPBA), para termos 
maior foco em cada um dos setores; contra-
tação e trabalho de consultoria externa para 
revisão dos Centros de Responsabilidades, o 
que trará impacto importante em questões 
contábeis relacionadas à Certificação de En-
tidades Beneficentes de Assistência Social 
(CEBAS). O deferimento ao isentar o CIEE 
de contribuições sociais, permite sustentabi-
lidade das ações promovidas pela entidade e 
dá garantias de continuidade no atendimento 

prestado aos jovens de todo o Brasil. 
Em 2022, o cenário não será menos desa-

fiador que o ano passado, pois a continuidade 
da pandemia, eleições gerais e o baixo PIB pre-
visto são fatores de incertezas, que acabam pre-
judicando o aquecimento do mercado de tra-
balho, e, por consequência, a abertura de vagas 
de estágio e aprendizagem. Penso que temos 
que aproveitar o lançamento do Kairós, com to-
das as ferramentas e serviços tecnológicos que 
ele trará, para demonstrar para as organizações 
que o CIEE é a melhor opção para ser parceiro 
nos seus programas de estágio e aprendizagem. 
Além disso, ao contratar o CIEE, a organização 
parceira contribui para a sociedade brasileira 
através dos projetos sociais, como o Inclui 
CIEE, Espaços de Cidadania, Programa CIEE 
de Orientação Jurídica Gratuita à População 
Carente (Projur) entre outros. 

Para a área de Operação do CIEE, pode-
mos dizer que 2021 foi um ano desafia-
dor, mas de superação. Pois, fizemos a 

modernização tecnológica em um período de 
pandemia. Também, disponibilizamos o aten-
dimento via Whatsapp para conseguirmos 
atender nossos clientes em todos os canais (te-
lefone, Whatsapp ou e-mail). E, ainda no pri-
meiro semestre de 2022, como parte do apri-
moramento dos serviços, o CIEE disponibili-
zará o aplicativo para estudantes. 

No Programa Jovem Aprendiz CIEE, utili-
zamos de tecnologias variadas para a capacita-
ção teórica remota, com conteúdo desenvolvi-
do por equipes multidisciplinares. Através 
da plataforma Saber Virtual, oferecemos cursos 
nas mais diversas temáticas, sendo cinco novos 
só no ano passado, para auxiliar aprendizes, es-
tagiários e candidatos na busca de oportuni-
dades e na formação de um novo profissional 

com consciência do seu papel na sociedade.   
Para 2022, vamos aprimorar o programa 

de aprendizagem e os cursos do Saber Virtual, 
a partir da implantação de um novo Ambiente 
Virtual de Aprendizagem (AVA), com tecno-
logia disruptiva, intuitiva, moderna e muito 
atrativa. Ainda, faremos a inserção de novos 
temas, a exemplo do Economia 4.0, e atualiza-
ção dos cursos existentes. 

 Daremos sequência à promoção do Prê-
mio CIEE Melhores Programas de Estágio, con-
cebido anualmente para promover as melho-
res práticas de estágio e homenagear as orga-
nizações que concedem oportunidades de 
profissionalização aos estudantes. A solenida-
de de premiação das empresas e órgãos públi-
cos vencedores de 2021 foi realizada, virtual-
mente, em abril último. E, o CIEE já concluiu 
o planejamento para a 14ª edição, que iniciará 
ainda no segundo semestre de 2022.

MAIS CANAIS PARA OS PÚBLICOS E 
APRIMORAMENTO DE PROGRAMAS

 Mônica Vargas, 
superintendente 
nacional de 
Operações e 
Atendimento do 
CIEE

[1] 

[2] 

[1] CIEE Divulgação [2]Edith Schmidt

CIEE: VITRINE DE VANTAGENS PARA AS EMPRESAS

 Marcelo Gallo, 
superintendente de 

Administração, 
Finanças e 

Tecnologia do CIEE
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INVESTIMENTO 
CONTÍNUO NO  
CAPITAL HUMANO

 Vinícius Francisco  
dos Santos,  

superintendente de  
Recursos Humanos  

do CIEE. 

MAIS DE 7 MIL 
ATENDIMENTOS SOCIAIS

 Maria Nilce Mota, 
superintendente de 
Ação Social e 
Filantropia do CIEE

Mesmo em um ano com tantos desafios muito foi rea-
lizado em 2021. Foram mais de 7.500 atendimen-
tos sociais entre os Espaços de Cidadania, as Ofi-

cinas de Criatividades e o trabalho das assistentes sociais 
que acompanharam os jovens aprendizes. Isso sem falar do 
acompanhamento das famílias e territórios.  

Tudo foi realizado com respeito aos protocolos para pro-
teção contra a COVID 19. E, para garantir a continuidade 
de alguns acompanhamentos, pacotes de dados e celulares 
foram doados, em especial, aos adolescentes que frequen-
tam os Espaços de Cidadania. Da mesma maneira, atentos 
à segurança alimentar do público atendido foram ofertadas 
cestas básicas nos momentos mais críticos.  

O Serviço Social do CIEE, mesmo com a suspensão das 
atividades presenciais, continuou se movimentando e rein-
ventando, como foco no cumprimento das premissas postas 
pela Política Nacional de Assistência Social e demais nor-
mativas que permeiam a Aprendizagem.  

Embora o cenário posto para 2021 tenha apresentado 
uma redução significativa do número de vagas de trabalho, 
incluindo a aprendizagem, cabe ressaltar o saldo positivo 
em relação ao número de atividades e atendimentos aos 
usuários. Foram cerca de 216 mil jovens participando de ro-
das de conversas, acolhidas, palestras e 6.665 mil atendidas 
individualmente pelas/os assistentes sociais. 

Os desafios para 2022 continuam. Este ano contaremos 
com mais um espaço de cidadania no interior de São Paulo, 
retomamos as atividades presenciais com as oficinas de cria-
tividades que serão ampliadas para novas localidades, as 
acolhidas voltaram a acontecer nos CRAS, CREAS, sistema 
socioeducativo e organizações da sociedade civil parceiras. 

A Superintendência de Recursos Humanos manteve o 
foco nas ações planejadas para o triênio 2020/2022, 
amparado nos pilares de Pessoas, Processos e Tecno-

logia. Essa tríade permeou todas as ações desenvolvidas e 
em andamento nas áreas de Benefícios e Qualidade de Vida, 
Administração de Pessoal e Remuneração e Desenvolvimen-
to Humano e Organizacional, com o objetivo de apoiar toda 
inovação do CIEE nestes últimos anos. 

Enfrentamos diversos desafios com a chegada da pande-
mia no ano de 2020. Contamos com a tecnologia para man-
ter o ritmo da alta produtividade e os times conectados, onde 
adotamos novos modelos de trabalho em home office e hí-
brido, preservando a saúde e segurança dos nossos colabo-
radores e seus familiares, respeitando os protocolos de pre-
venção contra a COVID-19. 

Em 2022, continuaremos com os nossos objetivos do pla-
no estratégico, na gestão da Mudança, resgate dos nossos 
valores institucionais, desenvolvimento de carreira e suces-
são e intensificação do aprendizado contínuo pela UniCIEE, 
nossa universidade corporativa, que completou quatro anos. 
Ampliaremos as ações de Voluntariado com foco na susten-
tabilidade, assim como, as ações do Programa de Diversida-
de e Inclusão, fortalecendo o compromisso com o ESG (En-
viromental, Social and Corporate Governance), sigla em in-
glês que remete aos compromissos ambientais, sociais e de 
governança corporativa. 

Nosso investimento contínuo 
no capital humano é a garantia 
de manter um quadro de colabo-
radores cada vez mais prepara-
dos para atender aos nossos pú-
blicos, fortalecendo e nos apro-
ximando da nossa missão de 
contribuir para o acesso de mi-
lhares de jovens ao mundo 
do trabalho. 
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 CAPA

O GRANDE AVANÇO PARA  
OS PROCESSOS DE SELEÇÃO

A PACIÊNCIA É AMARGA, MAS SEU FRUTO É DOCE

A pandemia de Covid-19 trouxe um cenário de crise 
econômica e social que exigiu uma grande mu-
dança em nossas vidas. O CIEE passou por 

um processo de evolução para seguir com seu papel 
como entidade de assistência social, reforçando - 
e também criando - parcerias com empresas e ór-
gãos públicos em todo o Brasil, mantendo portas 
abertas para os jovens por meio dos progra-
mas de estágio e aprendizagem.  

A tecnologia ganhou espaço 
para garantir que nossos eventos, 
assim como outros conteúdos 
de interesse de jovens, empre-
sas e instituições de ensino, 
multiplicassem seu alcance. 
Novas ferramentas para assi-
naturas de contratos a distân-
cia, assim como diretrizes ri-

gorosas para a proteção dos dados de nossos 
usuários e parceiros são legados que conti-
nuarão a fazer parte do CIEE.   

 Os jovens, por sua vez, mostraram que a 
palavra “resiliência” merece um lugar cativo 
em nossa mente. Neste período de gradual e 
lenta recuperação, eles são a prova de como a 

adversidade tem papel importante na cons-
trução de nossa história, e do repertó-

rio de conteúdos que acumulamos. 
Como diria Jean-Jacques Rous-

seau: “A paciência é amarga, 
mas seu fruto é doce”.

 Ricardo Melantonio,  
superintendente Institucional  
do CIEE

Dentre outras atividades, a Supe-
rintendência do CIEE ONE, 
tem por objetivo a formulação 

das estratégias, planejamento, gestão e 
controle das áreas do CIEE One Pro-
cessos Especiais, assim como as Fei-
ras realizadas para a interação entre os 

jovens que buscam vagas de empre-
go e as empresas e instituições que 
as ofertam. A vivência nesse mun-
do de oferta e procura de vagas 
levou O CIEE a concluir que se 
fazia necessário um sistema ca-
paz de abrir os horizontes do 
processo de seleção, para as 

empresas e para os jovens. Nesse cená-
rio nasceu o CIEE One, plataforma 
apoiada por tecnologia de ponta que 
mostra a que veio. Em 2021, não obs-
tante a pandemia, essa plataforma inte-
rativa foi responsável por 2.174 contra-
tações em 360 empresas de todo o Bra-
sil, e pelo encaminhamento de mais de 
8.700 candidatos que chegaram à última 
fase do processo de seleção. O CIEE 
One já atesta que vai muito bem, o que 
está longe de significar acomodação. As 
equipes por traz dessa plataforma per-
manecem atentas para inovar ainda 
mais, a cada momento quando a exper-
tise apontar e sempre que se fizer neces-
sário. Conheça mais sobre o CIEE ONE 
nas próximas páginas.  

 
 

Elizabeth da Conceição

 Luiz Gustavo Coppola, 
superintendente do CIEE ONE  

 

Imagens CIEE Divulgação
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 CIEE ONE

O CIEE One Processos Especiais 
é um serviço de recrutamento e 
seleção de estágio personaliza-

do e customizado, de acordo com as 
necessidades das empresas. Atua por 
meio da combinação da inteligência artifi-
cial e da análise e gerenciamento dos pro-
cessos por analistas experts em recruta-
mento e seleção. 

A principal ferramenta do CIEE One é 
um aplicativo, onde os candidatos são tes-
tados. Os testes são desenvolvidos em tri-
lhas, que consistem, de acordo com a neces-
sidade do cliente, de provas de português, 
lógica, matemática, conhecimentos gerais, 
idiomas, conhecimentos gerais. Além da tri-
lha, o CIEE One disponibiliza testes espe-
cíficos e dinâmicas, quando solicitados pela 
empresa. O softer conta com sistema de 
geolocalização, permitindo a realização de 
processos seletivos em nível nacional.  

“O CIEE One é um softer personaliza-
do, de valor agregado. Personalizado de 
acordo com as demandas dos clientes, no 
sentido de tempo, qualidade e inovação 
no processo seletivo, tornando a empresa 
que contrata mais atraente do ponto de 

vista do jovem”, destaca Renata Honda, 
supervisora do CIEE One.  

 “O serviço permite, ainda, ganho de 
produtividade ao RH das empresas, porque 
irá terceirizar o processo seletivo. A empre-
sa aloca horas de recursos humanos efetiva-
mente para atividades de recursos huma-
nos, ou seja, de desenvolvimento de pessoas 
e não para fazer processo seletivo, que isso 
é a nossa entrega”, avalia.   

 
SELEÇÃO GAMIFICADA: MAIS 
ATRAENTE E ASSERTIVA 
Um dos diferenciais do CIEE One é ser um 
processo de seleção gamificado e que todo 
jovem pode ter no celular. Por ter uma jor-
nada gamificada, considerada mais leve e 
assertiva, consegue atrair maior número e 
engajamento de candidatos e, ainda, testar 
melhor as suas habilidades, comparado a 
um processo seletivo tradicional.  

“Uma coisa é o candidato se deslocar 
até a empresa, entregar currículo, ser 
agendado para dinâmicas. Outra é no apli-
cativo do celular ou web, sem custos, e on-
de pode fazer o processo seletivo na hora 
e do jeito que quiser”, destaca Honda. 

LANÇADO EM 2019, TRÊS MESES ANTES DO INÍCIO DA PANDEMIA, A 
PROCURA DAS EMPRESAS PELO CIEE ONE SÓ TEM AUMENTADO.   

PROCESSO SELETIVO 
PERSONALIZADO E POR APP

“O CIEE ONE É UM 
SOFTWARE 

PERSONALIZADO, DE VALOR 
AGREGADO. PERSONALIZADO 

DE ACORDO COM AS 
DEMANDAS DOS CLIENTES, 

NO SENTIDO DE TEMPO, 
QUALIDADE E INOVAÇÃO NO 

PROCESSO SELETIVO, 
TORNANDO A EMPRESA  

QUE CONTRATA MAIS 
ATRAENTE DO PONTO DE 

VISTA DO JOVEM” 
» Renata Honda, 

supervisora do CIEE One
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Para concorrer às vagas ofertadas pelo 
CIEE One, o candidato deve se cadastrar 
na plataforma de mesmo nome, via web ou 
celular, e fazer as trilhas. Na sequência, já 
começa a receber as vagas no seu perfil. Ho-
je, o banco de dados do CIEE One tem mais 
de 600 mil inscritos de todo o Brasil.  

Para a realização dos processos sele-
tivos, as empresas, ainda, contam com 
ampla rede de divulgação, como nos ca-
nais do CIEE, site, Youtube, veículos de 
comunicação e instituições de ensino.  
“Criamos uma identidade visual e plano 
de comunicação nas redes sociais especí-
fico para o público-alvo. No Portal CIEE, 
ainda, há recursos de acessibilidade, ga-
rantindo alcance a todos os estudantes. E 
a interação com os candidatos é realizada 
através de whatsapp, e-mail e telefone”, 
explica Honda. 

Tendência não só pela pandemia, mas, 
pela assertividade da inteligência artificial 
e, pela modernização dos processos, o 
CIEE One permite a construção de uma 
boa marca empregadora, a partir de cam-
panhas de awareness, para promover a 
marca e consequentemente engajar talen-
tos para o cliente. 

O CIEE One oferece cobertura para re-
crutamento, seleção dos candidatos e inter-
face com as instituições de ensino para a 
contratação dos aprovados para estágio, 
considerando que a atividade é uma com-
plementação pedagógica. 

Na entrega do serviço às empresas, 
constam, ainda, indicadores do processo se-
letivo, como quantidade de inscritos, de es-
tudantes aprovados, índices de homens e 
mulheres, de diversidade e, ainda, pontos a 
serem melhorados.

VANTAGENS DO PROCESSO  
ONLINE E GAMIFICADO

» Jornada leve e divertida 
» No tempo do candidato 
» Em qualquer lugar 
» Sem viés pessoal 
» Menor custo - locomoção, alimentação etc 
» Sem nervosismo 
» Como e quando quiser 
» Maiores chances de contratação - o APP 

indica novas vagas no perfil. 

» Processo inovador e gamificado que 
todo jovem pode ter no celular 
(100% digital) 

» Serviço otimizado e assertivo (a 
inteligência artificial combina os 
critérios e dá o Match perfeito) 

» Entrevistas e dinâmicas online. 

BENEFÍCIOS PARA  
AS EMPRESAS
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 ENTREVISTA

[1] Antoninho Perri/Unicamp

NA SEGUNDA GESTÃO À FRENTE DA REITORIA 
DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE DE CAMPINAS,  
O PROF. DR. GERMANO RIGACCI JÚNIOR, EM 
ENTREVISTA EXCLUSIVA À REVISTA DO CIEE 
EMPRESAS, COMENTA CONQUISTAS E DESAFIOS 
NA CONDUÇÃO DE UMA DAS MAIORES 
UNIVERSIDADES PRIVADAS DO PAÍS.

Aprender  
a aprender

PROF. DR. GERMANO RIGACCI JÚNIOR 
» REITOR DA PUC-CAMPINAS (SP)

O senhor esteve à frente da adminis-
tração da PUC-Campinas na gestão 
2018-2022 e, em fevereiro deste ano, 
foi reconduzido ao cargo. Quais mar-
cos deste período destaca? 
Acredito ter sido um período muito impor-
tante para a comunidade universitária a fim 
de trabalhar na perspectiva do nosso plano 
estratégico, sobretudo nos seus quatro ei-
xos: inovação e empreendedorismo; a inter-
nacionalização da universidade; o envelhe-
cimento e a longevidade; a sustentabilidade 
financeira e ambiental. Procuramos organi-
zar nossas ações sempre tomando como re-
ferência esses quatro eixos. Nós considera-
mos ainda mais um eixo estratégico, que é 
o de relações humanas e afetivas. A grande 
questão que nós temos - e, nesse ponto, de-
senvolvemos um projeto desde 2018 –, é o 
de vivência solidária, que reúne um grupo 
de professores e alunos. A tendência é for-
mar uma rede de alunos que possa desen-
volver entre si ações solidárias, seja a soli-
dariedade entendida no plano das necessi-

dades físicas e financeiras ou no das emo-
ções. Por exemplo, temos alunos que vêm 
do interior para estudar aqui e encontram 
alguma dificuldade de integração, vivendo 
solitariamente nas repúblicas. Esses alunos 
com algum grau de sofrimento psíquico en-
contram espaço nessa rede de solidarieda-
de para poder falar sobre essas questões. 
Além disso, analisamos o caso para enten-
der se há necessidade de atendimento es-
pecializado. Entendemos a importância 
dessa iniciativa ao situar a universidade na 
história de vida dos estudantes. A gente ou-
ve muito “foi na universidade que fiz muitas 
amizades, foi na universidade que conheci 
meu grande amor e com ele constitui famí-
lia, foi na universidade que eu briguei com 
minhas ideias”. Essa vivência no campus 
universitário possibilita essa relação viva e 
dinâmica entre as pessoas que ali circulam, 
sejam quem forem elas. 
 
De que forma o enfrentamento da 
pandemia da covid-19 influenciou 

Para o Prof. Dr. Germano 
Rigacci Júnior, que em 
fevereiro (2022) assumiu 
seu segundo mandato 

como reitor da PUC-Campinas (SP), 
as conquistas e desafios da 
experiência anterior, vivenciada em 
plena eclosão da pandemia causada 
pelo vírus corona, trouxeram como 
um dos aprendizados importantes a 
capacidade de reinvenção, a 
percepção da importância de 
aprender a aprender. Na entrevista 
concedida à REVISTA DO CIEE EMPRESAS 
ele evidencia, inclusive, a adoção de 
estágios como importante 
ferramenta para adequar o ensino ao 
mercado de trabalho e destaca a 
importância do CIEE como agente de 
integração nesse processo. 

[1] 
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sua experiência à frente da instituição 
e como essa vivência se ajusta à se-
gunda gestão?  
Eu acho que esses dois anos trouxeram de-
safios para todos, em especial para as insti-
tuições de ensino superior. Nossa universi-
dade é marcada pelo ensino de graduação 
presencial e não temos educação a distân-
cia nessa modalidade. No entanto, nós 
sempre promovemos internamente condi-
ções para que o ambiente virtual pudesse 
estar disponibilizado para os professores 
obterem ajuda na sua metodologia. No 
tempo pré-pandemia, poucos usaram o am-
biente virtual de aprendizagem, mas, mes-
mo assim, nós começamos a investir em 
condições que fossem mais favoráveis ao 
uso desse ambiente e capacitando cada vez 
mais professores para a utilização dessas 
plataformas. Quando a pandemia chegou, 
em 2020, nossos professores, em um gran-
de ato de esforço e colaboração, estavam 
capacitados para usá-las em pouco mais de 
10 dias. Em decorrência dos protocolos sa-

nitários, não tínhamos mais o ensino pre-
sencial e, assim, praticamos o ensino remo-
to. Precisamos nos reinventar nesse proces-
so e a qualidade do nosso corpo docente é 
tão boa que pudemos oferecer aos nossos 
alunos ensino de alto nível. Certamente, es-
se empenho ajudou àqueles que estavam 
iniciando seu processo formativo a enten-
derem que estavam numa instituição de 
muita qualidade e, àqueles que estavam en-
cerrando, que estávamos oferecendo tudo 
aquilo que era possível para que pudessem 
concluir seu curso com a excelência que ele 
sempre ofereceu. O segundo ponto impor-
tante é que nós tivemos algumas situações 
que enfrentamos junto com nossos alunos, 
relacionadas ao aspecto financeiro. Nessa 
ocasião, estabelecemos um programa de re-
parcelamento das mensalidades para ame-
nizar essas dificuldades que limitavam a vi-
da dos estudantes. Com isso, juntos, conse-
guimos superá-las. O terceiro ponto é que 
universidade precisou ficar mais atenta à 
questão dos seus gastos para manter-se 

sustentável. Foi um momento difícil para 
todos e não deixou de ser complicado para 
a instituição. Nosso maior componente de 
custo é a folha de pagamento, mas conse-
guimos manter o nível financeiro necessá-
rio para preservar a instituição. 
 
Qual é o maior aprendizado desenha-
do por esse cenário pandêmico? 
Eu acho que o grande aprendizado foi en-
tender que nós só podemos realizar os nos-
sos projetos juntos. Nós vivemos uma situa-
ção em que as pessoas tiveram que se reti-
rar para o seu ambiente doméstico, mas en-
tendemos que podemos realizar ainda mais 
projetos se estivermos unidos. Em segundo 
lugar, constatamos a capacidade de solida-
riedade entre as pessoas. Aqui na universi-
dade, diante do sofrimento decorrente do 
aumento da pobreza e da miséria de tantos, 
nós arrecadamos mais de duas toneladas de 
alimentos que foram doados para colaborar 
com um núcleo estruturado pela Diocese. 
Pode não ser muito, mas é uma maneira de 
ajudar as pessoas que estavam com dificul-
dades. Portanto, a capacidade de ser soli-
dário é outro aprendizado. O terceiro ponto 
que acredito importante é a percepção da 
necessidade de estar em processo continuo 
de reinvenção, cada vez mais aprender a 
aprender. Nós não vamos ficar sossegados 
depois da pandemia. 
 
O aprendizado alavancou implemen-
tação de ações concretas? 
Sim, aproveitamentos para fazer os inves-
timentos necessários em novos projetos, 
criando ambientes que proporcionassem 
condições para novas vivências de apren-
dizagem, a exemplo de duas praças para os 
alunos desenvolverem suas atividades aca-
dêmicas ou mesmo para usufruírem de um 
espaço de convivência. Procuramos fazer 
com que a universidade avançasse em seus 
projetos e finalizamos um deles, o que tra-
balha com população de 60 anos ou mais, 
oferecendo cursos de qualidade de vida nas 
áreas de cultura, de artes, de empreende-
dorismo e, dentro dele, temos capacitação 
para aqueles que querem empreender o 
seu próprio negócio. Esse projeto, por sinal, 
tem atraído muitos participantes. Então, só 

“EXISTEM ALGUNS  
ESTUDOS QUE AFIRMAM  

QUE O HOMEM CHEGAR AOS 
100 ANOS VAI SER NATURAL.  

HÁ A EXPECTATIVA DE QUE 
(ELE) DEDIQUE PELO  

MENOS 60 ANOS À 
EDUCAÇÃO. PRECISAMOS DE 

FORMAÇÃO CONTINUADA 
POR MEIO DE CURSOS  

DE ESPECIALIZAÇÃO  
E DE PEQUENOS  

CURSOS DE EXTENSÃO.”
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 ENTREVISTA

Imagens Divulgação

 Campus I da Universidade, o maior dos três, 
com uma gleba de aproximadamente 784 mil 
metros quadrados e perto de 99 mil metros 
quadrados de área construída.

para dizer que a pandemia, de um lado, im-
pôs restrições, mas elas não impediram de 
continuarmos a sonhar e a realizar esses so-
nhos por meio desses projetos. 
 
Nesse período, a PUC-Campinas in-
vestiu em novos formatos de ensino a 
distância. Quais foram as inovações? 
Nós lançamos cursos de especialização a 
distância, metodologia que envolve a pro-
dução de um conteúdo específico para o 
seu desenvolvimento. O material didático 
é elaborado segundo o desenho dessa me-
todologia e você tem, por exemplo, ferra-
mentas digitais apropriadas, os professores 
são preparados para o desenvolvimento 
das aulas, que podem ser síncronas ou as-
síncronas. Há todo um processo de uso de 
exercícios e práticas baseadas sempre na 
atividade à distância. Já o ensino remoto é 
diferente porque o professor vai dar a mes-
ma aula que seria a presencial, mas remo-
tamente e de modo síncrono, vai fazer a 
chamada e dar a aula como se estivesse fa-
zendo isso presencialmente. Agora, esta-
mos voltando com atividades presenciais, 
sempre considerando as restrições sanitá-
rias de acordo com protocolos. Outra si-
tuação é o ensino híbrido sobre o qual nós, 
agora, estamos refletindo, mas esse é um 
conceito complexo porque, afinal, não se 
trata de dividir o ensino em remoto e em 
presencial, o que significaria simplificar a 
questão. Portanto, temos que pensar um 
pouco mais sobre a sua adoção no am-
biente formativo. 

Quais aspectos positivos evidencia-
dos pela modalidade de ensino à dis-
tância? 
Os nossos cursos de especialização são 
diferentes porque proporcionam acom-
panhamento personalizado. Às vezes, o 
aluno precisa de esclarecimentos e nós 
disponibilizamos uma orientação direta. 
Então, nesse sentido, eu acho que a EaD 
só vem agregar, mas, mais do que isso, a 
nossa perspectiva está dentro de um con-
ceito que é o de educação continuada.  
Hoje, já existem alguns estudos que afir-
mam que o homem ganhou mais longevi-
dade e chegar aos 100 anos vai ser natu-
ral. Nesse horizonte, há a expectativa de 
que o homem dedique pelo menos 60 
anos à educação. Aquela ideia “tirei o di-
ploma de graduação e estou livre” não 
corresponde mais à realidade, é uma 
ideia do passado. Precisamos de forma-
ção continuada por meio de cursos de es-
pecialização, de pequenos cursos de ex-
tensão. Então, como essa educação con-
tinuada pode ser oferecida neste contex-
to complexo em que as pessoas vivem ho-
je? Isso é algo que nós conseguimos su-
perar com a EaD. Por exemplo, em nos-
sos cursos de especialização atendemos 
alunos de todo o País com a mesma qua-
lidade do ensino presencial.  
 
Um levantamento recente do governo 
do estado mostra que alunos do Ensi-
no Médio têm a pior nota de matemá-
tica e os alunos do fundamental não  Instalações da PUC-Campinas
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conseguem fazer contas simples. Co-
mo o senhor analisa essa informação? 
Nós já temos programas para trabalhar 
conteúdos que deveriam ter sido tratados 
anteriormente no percurso formativo dos 
alunos. Por exemplo, temos estudantes que 
vêm da área da Tecnologia e voltaram-se 
mais para matemática ou física. Eles pas-
sam, então, por um processo de retomada 
de alguns conteúdos, mas muito específico 
para um determinado momento do seu 
percurso formativo. Quer dizer, ele não vai 
retomar o curso do ensino médio. Assim, 
trabalhamos alguns conteúdos que sejam 
importantes e os aprofundamos para que o 
estudante consiga acompanhar seu curso. 
Agora, vamos ter que ajudar esses outros 
jovens que chegarem em um futuro próxi-
mo a superar essa dificuldade e a consegui-
rem percorrer sua trajetória no ensino su-
perior de forma a não serem prejudicados 
por esses obstáculos.  
 
Um dos maiores desafios das univer-
sidades é adequar o ensino às exigên-
cias do mercado de trabalho. Como a 
PUC-Campinas responde a ele? 
Uma das maneiras é o estabelecimento de 
parcerias com empresas. Hoje, quase 50% 
dos nossos alunos de todos os cursos desen-
volvem atividades de estágio nas empresas 
da região. Nossos alunos saem da universi-
dade com grande potencial de empregabi-
lidade. Há pouco tempo, conversando com 
um gerente de uma grande empresa da área 
de RH, ele comentou que os nossos estu-

dantes se destacam porque provocam posi-
tivamente os trabalhadores que estão na ro-
tina e que, por vezes, não veem possibilida-
de de mudança. Eles motivam mudanças e 
inovação e, assim, criam oportunidade para 
se vincular depois do término do estágio. 
Por outro lado, alguns de nossos alunos co-
meçam a olhar com muita simpatia para es-
ses projetos de empreendedorismo e inova-
ção que temos aqui e decidem não fazer car-
reira em uma empresa. Afinal, o processo de 
se tornar empreendedor começa com boa 
ideia na universidade. Oferecemos essa ou-
tra frente para estudantes que desejarem 
seguir esse caminho do empreendedorismo. 
Damos o suporte, até mesmo para que com-
preendam que, como todo empreendedor 
sabe, essa escolha envolve riscos. O em-
preendedor sempre aprende com seus fra-
cassos, não só com suas vitórias, e isto está 
dentro do processo formativo que a univer-
sidade oferece aos seus alunos. 
 
A criação, neste ano, do curso de Ne-
gócios Digitais está relacionada à va-
lorização da área tecnológica, tão es-
tratégica nestes tempos?  
Esse curso é interdisciplinar e reúne cursos 
de Tecnologia da Informação, Sistemas de 
Informação, Engenharia de Software e de 
Computação, aliados a cursos da área de 
administração e da economia. Então, há 
uma integração. Quando falamos em TI, is-
so também envolve o uso da ciência de da-
dos para aprimorar o negócio. São temas 
presentes no currículo. Além disso, esse é 

um curso que, caso o aluno queira, ele po-
de continuar seus estudos ou concluí-los 
fora do País. Nós já fizemos o convênio 
com uma instituição de Portugal para ele 
passar um semestre ou mais para conti-
nuar ou encerrar o curso e, assim, ter uma 
experiência internacional importante para 
sua formação.  
 
O estágio ganha maior relevância ho-
je ao garantir, além das vantagens das 
atividades na prática profissional, a 
remuneração da bolsa-auxílio? 
O estágio é extremamente importante para 
a formação dos alunos ao inseri-los no am-
biente produtivo. Temos, obviamente, o es-
tágio obrigatório, mas ele está dentro de 
uma configuração específica, porém, quan-
do falamos do estágio não obrigatório, nós 
temos esse cuidado de considerá-lo de 
acordo com o grau de complexidade e con-
forme o desenvolvimento curricular do alu-
no. Nesse sentido, o CIEE é um agente im-
portante nesse processo porque faz essa in-
termediação da universidade com as em-
presas, além de também ter esse cuidado. 
Temos quase 50% dos estudantes estagian-
do, quase 40% deles em estágios não obri-
gatórios. Então, eu entendo que é uma ati-
vidade que, além de beneficiar a formação 
do estudante, ainda o ajuda a conseguir um 
recurso financeiro que propicie condições 
de manter seu estudo. Além disso, ele vai 
conviver em outro ambiente, fator impor-
tante para o processo formativo.  

Maria Carolina Ramos 

“TEMOS QUASE 50% DOS ESTUDANTES 
ESTAGIANDO, QUASE 40% DELES EM ESTÁGIOS 
NÃO OBRIGATÓRIOS. (...) A ATIVIDADE 
BENEFICIA A FORMAÇÃO DO ESTUDANTE,  
O AJUDA A CONSEGUIR UM RECURSO 
FINANCEIRO QUE PROPICIE  
CONDIÇÕES DE MANTER SEU ESTUDO.”
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 LEGISLAÇÃO

Os conceitos básicos sobre os crip-
toativos, a legislação existente no 
Brasil e no mundo, os desafios para 

regulamentar as transações digitais e o 
porquê desses ativos se mostrarem mais fa-
voráveis à lavagem de dinheiro e outras 
questões legais foram abordados por espe-
cialistas durante o seminário "Ativos Di-
gitais e Lavagem de Dinheiro", realiza-
do (30, junho, 2022) pelo Centro de In-
tegração Empresa-Escola (CIEE) em 
parceria com o Instituto dos Advoga-
dos de São Paulo (IASP). 

Com mediação do advogado Ricardo 
Melantonio, superintendente Institucional 
do CIEE, o seminário contou com a partici-
pação de Helena Regina Lobo da Costa, 
advogada e professora Associada da Facul-
dade de Direito da USP; Pierpaolo Cruz 
Bottini, advogado e professor da Faculdade 
de Direito da USP; e Renato de Mello 

Jorge Silveira, advogado, professor titular 
de Direito Penal da Faculdade de Direito da 
USP e presidente do IASP.  

Renato de Mello Jorge Silveira comen-
tou que a utilização de ativos digitais tende 
a crescer e se normalizar, principalmente 
para as faixas etárias mais novas. “Jovens 
profissionais que estejam planejando sua 
carreira na área de direito precisam se atua-
lizar constantemente sobre o tema. Muitos 
acreditam que essa área é o futuro das tran-
sações econômicas”. Contudo, o presidente 
do IASP chamou a atenção para o fato de a 
falta de legislação específica sobre o tema 
deixar grande margem para transações sem 
regulação. “Até agora, no Brasil, só há o con-
trole feito pela Receita Federal, com a exi-
gência que os ganhos e os ativos digitais se-
jam colocados na declaração do imposto de 
renda”, comentou.  

Pierpaolo Cruz Bottini, por sua vez, dis-
se que “falar de ativos digitais é muito difícil, 
porque somos de gerações analógicas. Te-
nho certeza que os estagiários têm mais fa-
cilidade para entender e abstrair conceitos 
atuais. Por isso, os jovens têm papel tão im-
portante na hora de propor e pensar em ma-
neiras de regulamentar e proteger esse novo 
universo”. Pierpaolo destacou que o relativo 
anonimato das transações e trocas que en-
volvem ativos digitais, como é o caso das 
criptomoedas, facilita possíveis atos ilícitos, 

como a lavagem de dinheiro. “Cada uma das 
transações realizadas fica registrada no 
blockchain dos ativos. No entanto, essa pro-
teção, por exemplo, mostra a máquina que 
fez uma venda ou compra, mas não a pes-
soa”, completou. 

Helena Regina Lobo da Costa fez eco às 
colocações do presidente do IASP e de Pier-
paolo, ao comentar que um dos problemas 
dos criptoativos é a potencial não identifica-
ção dos atores por detrás dessas operações. 
“Sobre isso não existe regulação no Brasil, 
logo, as exchanges (plataformas digitais para 
compra, venda, troca e guarda de criptomoe-
das) não têm, necessariamente, que guardar 
informações sobre seus clientes. O Brasil 
tem Projeto de Lei nesse sentido, mas no 
mercado cripto, que é virtual, não existem 
países nem fronteiras. Não basta o congres-
so brasileiro aprovar o Projeto de lei. É ab-
solutamente necessário que seja feito um es-
forço internacional para tratar essa questão, 
porque o cripto não se deixa deter por fron-
teiras”, alertou Helena Regina. 

O seminário "Ativos Digitais e Lava-
gem de Dinheiro" foi realizado no Teatro 
CIEE, na sede paulistana da organiza-
ção, com transmissão gratuita através 
dos canais oficiais do CIEE nas redes so-
ciais e o Canal CIEE no YouTube. Vale 
assistir à íntegra, que você encontrará 
em (https://bit.ly/3uWj5Zn).  

O RELATIVO ANONIMATO DAS 
TRANSAÇÕES QUE ENVOLVEM 
ATIVOS DIGITAIS E A CARÊNCIA 
DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 
SOBRE O TEMA FORAM 
APONTADOS POR ESPECIALISTAS, 
DENTRE OUTRAS, COMO CAUSAS 
FACILITADORAS DE ILÍCITOS.

 Ricardo Melantonio (esq.), Pierpaolo Cruz Bottini, Helena Regina Lobo da Costa, Renato de Mello Jorge Silveira e o CEO do CIEE, Humberto Casagrande.

CIEE E IASP PROMOVEM SEMINÁRIO SOBRE 
LAVAGEM DE DINHEIRO NO MUNDO DIGITAL
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 ESPECIAL

HOMENAGENS DO CIEE 
AOS VENCEDORES DO  

13º PRÊMIO MELHORES 
PROGRAMAS DE ESTÁGIO

EM EVENTO VIRTUAL TRANSMITIDO PARA TODO O 
BRASIL, AS HOMENAGENS DO CIEE E AS 

MANIFESTAÇÕES DOS VENCEDORES EM 2021.
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 ESPECIAL | 13º PRÊMIO CIEE MELHORES PROGRAMAS DE ESTÁGIO

A
 partir de avaliação feita direta-
mente pelos estagiários, as or-
ganizações privadas e mistas, 
públicas e do terceiro setor 
vencedoras na 13ª edição do 

Prêmio CIEE Melhores Programas de 
Estágio 2021 foram homenageadas de 
forma virtual, ainda em função da pande-
mia. A partir do Espaço Sociocultural – 
Teatro CIEEE, as homenagens foram 
transmitidas on-line para todo o Brasil pelas 
redes sociais do CIEE e os troféus, entre-
gues posteriormente. Apresentado pelo jor-
nalista Carlos Nascimento, o evento virtual 
teve como cenário de fundo breaks musicais 
na forma de elegantes peças interpretadas 

pela Noah Coral Orquestra. Atra-
vés da reprodução de músi-

cas que marcaram diferen-
tes épocas, a Noha criou 

linha do tempo sonora desde a década de 
1960 e de 1970 – esta marcou o início da 
ampliação do CIEE para todo o Brasil -, até 
os nossos dias.  

Iniciativa do CIEE em parceria com a 
Associação Brasileira de Recursos Huma-
nos – Seccional São Paulo (ABRH-SP) e 
com a participação do Instituto Inteligência 
em Pesquisa e Consultoria (Ipec), o Prêmio 
CIEE Melhores Estágios tem por obje-
tivo distinguir e reconhecer as organizações 
que conferem oportunidades de crescimen-
to profissional a jovens estudantes, por meio 
de programas de estágio. O Ipec é respon-
sável por executar o processo que leva à 
premiação, conduzido na forma de pesquisa 
que vai além de apontar os vencedores. 

“A avaliação é feita diretamente pelos 
estagiários, sem qualquer interferência 
das instituições participantes. Concluída 

ESTAGIÁRIOS CIEE ELEGEM OS  
MELHORES PROGRAMAS DE ESTÁGIO  
DOS SETORES PÚBLICOS E PRIVADOS 

SOB O TEMA “2021, UM ANO DE DESAFIOS E SUPERAÇÃO”, 6,6 MIL 
ESTAGIÁRIOS AVALIARAM AS ORGANIZAÇÕES QUE OFERECERAM OS 
MELHORES PROGRAMAS DE ESTÁGIO, DE ACORDO COM QUESTIONÁRIO 
ELABORADO POR ESPECIALISTAS DO CIEE E RESPONDIDO PELOS 
ESTAGIÁRIOS DAS ORGANIZAÇÕES PARTICIPANTES, DE TODO O PAÍS. 

 O apresentador do evento, Carlos Nascimento; Noha Coral Orquestra.

Imagens: CIEE Divulgação

ORGANIZAÇÕES  
E CATEGORIAS 

 
ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS  

» Estaduais e Municipais 
» Federais e do Judiciário 

 
ORGANIZAÇÃO PRIVADA E  

DE ECONOMIA MISTA 
» Comércio 
» Indústria 

» Serviços Financeiros  
e Securitários 

» Outros Serviços 
 

TERCEIRO SETOR 
 
 
 

 
 
 
 

275 
EMPRESAS AVALIADAS 

 
 
 
 
 

6,6 MIL 
ESTAGIÁRIOS  

PARTICIPANTES 
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a premiação, as organizações que atingi-
ram número mínimo de respondentes, de 
acordo com a categoria e faixa em que 
participaram, recebem a Síntese de 
Avaliação do Programa de Estágio, 
que permite, inclusive, identificar as ava-
liações gerais e por região e segmento. De 
posse desse instrumento, a organização 
identifica pontos fortes e aqueles a serem 
melhorados, de acordo com a pesquisa 
realizada junto aos estagiários”, explica 
Maria Auxiliadora Mondini Paré, no 
CIEE supervisora de Planejamento e 
Controle de Atendimento ESC-SP. 

O Prêmio CIEE Melhores Progra-
mas de Estágio contempla três esferas - 

Administração Pública; Organização Priva-
da e de Economia Mista; e o Terceiro Setor. 
A premiação se dá por Categorias (exceção 
ao terceiro setor, com categoria única) e de 
acordo com a visão de seus estagiários e a 
faixa na qual se insere – 10 a 50; 51 a 300; e 
301 ou mais estagiários. Na Categoria 
Quantitativa concorrem as organizações 
com o maior número de contratados na data 
de inscrição ao Prêmio, sendo premiada 
apenas uma por categoria. Acesse este en-
dereço (https://portal.ciee.org.br/institucio-
nal/servicos/premios-e-concursos/premio-
ciee-melhores-programas-de-estagio/) e sai-
ba todos os detalhes sobre o 13º Prêmio 
CIEE Melhores Programas de Estágio.

DESTINOS DA BOLSA-AUXÍLIO

n 2019   n 2020   n 2021                                                     
Ajuda no sustento da família                                                    
 
 
 
Não ajuda no sustento da família 
 
 
 
É o único responsável pelo sustento da família 
 
 

TEMPO MÉDIO DE  
CONTRATO DE ESTÁGIO 

 

15 MESES 

MÉDIA DA  
BOLSA-AUXÍLIO 

 

R$ 1.023,69
A média da bolsa-auxílio elevou-se, ficou acima de R$ 1.000,00  

contra os R$ 895,22 registrados na pesquisa de 2020.  

Perfil dos Estagiários é um dos itens que compõem a pesquisa feita junto aos estagiários das empresas que 
concorreram ao 13º Prêmio CIEE Melhores Estágios, conduzida pelo instituto Inteligência em Pesquisa e 
Consultoria (Ipec). Os estagiários participaram de forma anônima, entre outubro de 2021 a janeiro de 2022. Um 
dos dados aponta maioria das mulheres nos Programas de Estágio, com participação de 67%.

SEXO

Feminino 

Masculino

IDADE

16 a 18 
anos

19 a 21 
anos

22 a 25 
anos

26 a 30 
anos

31 anos  
ou mais

 
 
 

8%

30% 34%  
 

11%

 
 

16%

                            67% 

33%

Médio ou Técnico 

Superior
12% 

                                                               88%

Branca 

Parda 

Preta 

Amarela

                                    44% 

                               38% 
          13% 

 2%

NÍVEL DE ENSINO

RAÇA/COR

 66% 
     70%  
    69%

       27% 
21% 
 22%

 6% 
    9% 
    9%
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ORGANIZAÇÃO PÚBLICA   
 
» CATEGORIA: ESTADUAIS E MUNICIPAIS 
10 a 50 estagiários 
1º Fundação Estadual de Atendimento 

Socioeducativo – FAESE 
2º Município de Mirante do Paranapanema 
3º Ministério Público do Estado do Acre 
 
51 a 300 estagiários 
1º Município de Itararé 
2º Agência de Defesa Sanitária 

Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia 
3º Prodam 
 
301 ou mais 
1º Prefeitura do Município de Jundiaí-SP 
2º Município de Santana de Parnaíba 
3º Prefeitura Municipal de Botucatu 
 
» CATEGORIA: FEDERAIS  

E DO JUDICIÁRIO 
10 a 50 estagiários 
1º Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária 
2º Tribunal Superior Eleitoral 
3º Companhia Docas do Ceará 
 
51 a 300 estagiários 
1º Tribunal Regional do Trabalho  

da Oitava Região 
2º Agência Nacional Petróleo Gás Natural 

e Biocombustíveis 
3º Tribunal Regional Eleitoral do Pará 
 
301 ou mais 
1º Tribunal de Justiça do Distrito  

Federal e dos Territórios 
2º Tribunal de Justiça do Estado da Bahia 
3º Defensoria Pública da União 
 
 
ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR 
 
» CATEGORIA: TERCEIRO SETOR 
10 a 50 estagiários 
1º Associação dos Médicos de Hospitais 

Privados do Distrito Federal 
2º Sescoop/AC 
3º Colégio Jesus Maria José 
 
51 ou mais 
1º Caixa de Assistência dos Funcionários  

do Banco do Brasil 

ORGANIZAÇÃO PRIVADA E  
DE ECONOMIA MISTA 
 
» CATEGORIA: COMÉRCIO 
10 a 50 estagiários 
1º Rede Compras Supermercados 
2º Sonda Supermercados 
3º Volvo Cars Brasil 
 
51 a 300 estagiários 
1º Lojas Americanas 
 
» CATEGORIA: INDÚSTRIA 
10 a 50 estagiários 
1º Chiptronic Eletrônica do Brasil LTDA. 
2º SR Embalagens 
3º Essilor da Amazônia Indústria  

e Comércio LTDA. 
 
51 ou mais 
1º Jacobs Douwe Egberts BR  

Comércio de Cafés LTDA. 
2º 3M 
3º Braskem 
 
» CATEGORIA: OUTROS SERVIÇOS 
10 a 50 estagiários 
1º Companhia de Gás do Amazonas – 

Cigás 
2º Gupy Tecnologia em Recrutamento   
3º Brasil Terminal Portuário 
 
51 ou mais 
1º Sebrae SP 
2º Escola Santa Marina LTDA. 
3º Eletrobras 
 
» CATEGORIA: SERVIÇOS  

FINANCEIROS E SECURITÁRIOS 
10 a 50 estagiários 
1º Sicoob Paulista 
2º Sicoob Credicitrus 
3º Scotiabank Brasil S.A  

Banco Múltiplo 
 
51 a 300 
1º Sul América Companhia  

de Seguro Saúde 
2º Citi 
 
301 ou mais 
1º Banco Bradesco 
2º BNDES 
3º Itaú Unibanco S/A 

VENCEDORES   
CRITÉRIO QUALITATIVO

CRITÉRIO 
QUANTITATIVO 
 
ORGANIZAÇÃO PÚBLICA 
 
» CATEGORIA: ESTADUAIS E 

MUNICIPAIS 
Prefeitura do Município de São 
Paulo 
 
» CATEGORIA: FEDERAIS  

E DO JUDICIÁRIO 
Instituto Nacional do Seguro 
Social – INSS 
 
 
ORGANIZAÇÃO PRIVADA  
E DE ECONOMIA MISTA 
 
» CATEGORIA: COMÉRCIO 
Lojas Americanas 
 
» CATEGORIA: INDÚSTRIA 
Braskem 
 
» CATEGORIA: OUTROS 

SERVIÇOS 
Grupo Educacional Aqui Você 
Pode UNIP/UNIPLAN 
 
» CATEGORIA: SERVIÇOS 

FINANCEIROS E 
SECURITÁRIOS 

Itaú Unibanco S/A 
 
 
ORGANIZAÇÃO DO  
TERCEIRO SETOR 
 
» CATEGORIA: TERCEIRO SETOR 
Caixa de Assistência dos 
Funcionários do Banco do Brasil
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DEPOIMENTOS 

“É um prazer estar aqui com vocês 
neste evento tão importante. O CIEE é 

grande parceiro da ABRH e quero 
dizer que eu também já fui 
estagiário e acredito muito na 
importância desse tipo de 

oportunidade para o 
desenvolvimento das carreiras, dos 

profissionais, para o desenvolvimento 
das organizações. É uma honra para a ABRH 

apoiar essa premiação, que reconhece as melhores 
empresas para estagiar. É através do 

desenvolvimento de boas práticas, de bons 
programas de estágio que as organizações vão 
gerar excelentes oportunidades de início de carreira 
para os profissionais e também irão se desenvolver 
enquanto organizações. É um prazer estar aqui com 
vocês e aos que ainda não conhecem o trabalho da 
ABRH-SP convido a que nos acompanhem nas redes 
sociais, visitem nosso site e nos convidem para um 
bate-papo. Muito obrigado.”  
» Luiz Eduardo Drouet, presidente da Associação 
Brasileira de Recursos Humanos – Seccional  
São Paulo (ABRH-SP)

“O CIEE vem promovendo esse prêmio para incentivar 
as empresas e os estagiários para que busquem 
sempre a excelência dos seus trabalhos. Para as 
empresas, uma grande oportunidade de 
receber uma avaliação dos seus próprios 
estagiários. Para os estagiários, uma 
oportunidade de reflexão sobre suas 
atividades, seu desempenho, os seus estudos. 
O CIEE tem a satisfação de acolher todas 
essas experiências e, ano após ano, 
possibilitar o aprimoramento dos 
programas de estágio dentro das 
empresas. Sabidamente, o Brasil 

precisa mais e mais privilegiar os seus jovens, oferecer 
oportunidades. Parabéns a essas empresas, que estão 
acolhendo esses jovens e propiciando esses estágios 

tão importantes na formação da juventude brasileira e 
aos estagiários, nossos parabéns pelo trabalho que 
estão fazendo, pela oportunidade de conjugarem o 
estudo e o trabalho e se desenvolverem pessoal e 
profissionalmente. Parabéns aos agraciados e que 

todos tirem o melhor proveito deste evento, 
propiciado pelo CIEE, uma empresa que 

transforma vidas e cria oportunidades 
para a juventude brasileira”.  
» Humberto Casagrande, CEO do CIEE

“Quero enfatizar e reconhecer que a contribuição de estágio de qualidade tem 
inúmeros benefícios. Não só para o jovem, para a organização, mas para todo o 
Brasil, pois oferece ponte segura para que as pessoas passem do mundo da 
educação para o mundo da formação melhor preparadas, porque o resultado da 
formação depende não só da teoria, como da prática. A conjugação de teoria e a 
prática nas organizações de vocês (parceiros do CIEE) contribui para que os 
profissionais sejam melhores, ingressem mais rápido no mercado de trabalho, 
realizem seus sonhos, sua missão, que é prestar serviços de melhor  
qualidade para as organizações que os contratarem e para o país.”  
» José Augusto Minarelli, presidente no Conselho  
de Administração do CIEE.
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36  CIEE Empresas

“O Prêmio CIEE Melhores 
Programas de Estágio vai muito 
além de valorizar e disseminar 
as melhores práticas de estágio 
- traça um perfil dos estagiários 

em todo o país. A pesquisa 
também revela a importância 
de bons programas de estágio 

para a formação de futuros 
profissionais - 96% dos 

entrevistados afirmaram que a 
experiência de estágio é 

fundamental para o 
desenvolvimento de bons 

profissionais. Para conhecer 
mais dados da pesquisa, 

realizada entre os meses de 
outubro de 2021 a janeiro de 
2022, visite o Portal do CIEE.”  

» Maria Auxiliadora  
Mondini Paré,  

no CIEE supervisora de 
Planejamento e Controle de 

Atendimento

“É com satisfação que o Rio de 
Janeiro se apresenta para 
agradecer a participação das 
empresas do nosso estado que 
recebem essa Premiação, mas 
a consequência maior e melhor 
é a aprendizagem que ocorreu 
em função dos feedbacks dados 
pelos jovens estagiários. Os 
gestores que acompanharam os 
jovens devem ter percebido a validade 
desse Prêmio. Por que e como ele deve continuar e permitir à 
empresa que retire daí todos os benefícios que ela poderá 
retirar. Parabéns aos jovens e às empresas – continuem 
conosco. Vale participar do Programa de Estágio do CIEE.”  
» Paulo Pimenta, superintendente no CIEE Rio de Janeiro

[1]

Acesse gratuitamente a gravação da entrega do 13º Prêmio 

Melhores Programas de Estágio, disponível no canal do CIEE 
no Youtube ou no site www.ciee.org.br.  
(https://portal.ciee.org.br/institucional/servicos/premios-e-
concursos/premio-ciee-melhores-programas-de-estagio/)

“Para nós, da Chiptronic, é grande prazer 
participarmos do Prêmio CIEE Melhores 
Programas de Estágio. Hoje, temos quase 
200 colaboradores e grande parte deles 
são estagiários que capacitamos. 

Gostamos muito de trabalhar com 
pessoal novo. Muito obrigado a 

todos do CIEE e aos nossos 
estagiários, que fazem belo 

trabalho na Chiptronic.”  
» André Miura, diretor na 
Chiptronic Eletrônica do 
Brasil, primeiro lugar na 
categoria Indústria, faixa 
10 a 50 estagiários     
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“Estamos muito felizes em poder 
participar do programa de Melhores 
Estágios do CIEE. Gostaríamos de 
enfatizar que o Sebrae-SP promove 
para seus estagiários um ambiente 
de desenvolvimento, para que assim 
eles possam se tornar profissionais 
de sucesso. É por isso que para nós 
é muito importante estarmos aqui, 
recebendo este Reconhecimento. 
Reconhecimento esse que os nossos 
próprios estagiários estão nos 
oferecendo. Obrigada. Obrigado.”  

“Estamos felizes em participar 
do concurso de Melhores 

Programas de Estágio do CIEE. 
Pesquisa séria, voltada para os 
melhores programas do País. 

Falando sobre o nosso 
Programa de Estágio, temos 

como objetivo proporcionar uma 
experiência única, desde o 

processo de seleção até toda a 
trilha de desenvolvimento. 

Agradeço a todos os nossos 
estagiários, que são engajados 
em todas as suas jornadas na 
Companhia e por participarem 

da pesquisa. Obrigada.”  
» Debora Schmidt,  

gerente de RH na Jacob Douwe 
Egberts BR, primeiro lugar na 

categoria Indústria,  
faixa 51 ou mais estagiários

» Jackeline Dantas Martins e Robson Ferreira da Silva Nascimento, 
ambos Analistas de Gestão de Pessoas no Sebrae-SP, primeiro colocado na 
categoria Outros Serviços, faixa 51 ou mais estagiários

“É com imensa alegria que participamos mais um ano do 
Prêmio CIEE Melhores Programas de Estágio. Agradecemos 

aos nossos estagiários, que são protagonistas desse 
Programa, pelo reconhecimento à valorização e à 
confiança na nossa empresa. Agradecemos também aos 
nossos gestores que estão nessa parceria conosco, de 

formação profissional de estagiários e ao CIEE por 
essa nova oportunidade de participar desse 
Prêmio, que é tão importante. Muito obrigada.”  

» Mariana Leal Dias, gerente de RH no Grupo 
RedeCompras – Rede Compras Supermercados, 
primeiro colocado na categoria Comércio,  
faixa 10 a 50 estagiários

“A gente está super feliz por estarmos representados nesse 
Prêmio. O Programa de Estágio é super importante para 
a Companhia. Temos hoje várias pessoas em cargos 
de liderança - inclusive um dos nossos CEOs -, que 
vieram dessa porta de entrada. Buscamos sempre 
novas formas de desenvolver os nossos talentos, 
preparando esses estagiários para os futuros 
desafios dentro da Companhia.”  
» Ana Paula de Araújo Martins, gerente  
de RH na Americanas S.A., primeiro 
colocado na categoria Comércio,  
faixa 51 a 300 estagiários
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“Felizes por sermos premiados pelo nosso 
programa de estágio. Agradecemos a 
todos os nossos estagiários pelo 
reconhecimento. Nosso Programa de 
Estágio capacita e desenvolve os 
nossos estudantes, sempre com foco 
de proporcionar um ambiente onde 
todos possam se desenvolver e realizar 
o seu sonho, que é ser efetivado ao fim do 
nosso programa de estágio. Muito obrigado 
a todos vocês por esse reconhecimento.”  
» Sérgio Nascimento, diretor Administrativo e Financeiro na Sicoob 
Paulista, primeiro colocado na categoria Serviços Financeiros e 
Securitários, faixa de 10 a 50 estagiários 

“O Programa de Estágio da Sulamérica é muito 
importante para nós porque é uma das 

principais fontes de talentos que nós temos 
aqui na Companhia. Temos programas de 
desenvolvimento, de orientação, os quais 
fazem com que a gente tenha 50% de 

efetivação, o que é muito alto.  Nosso objetivo 
é não só formar profissionais para a 

SulAmérica, mas para todo o mercado.”  
» Patrícia Coimbra, vice-presidente de Capital 

Humano, Sustentabilidade e Marketing da SulAmérica 
Companhia de Seguro Saúde, primeiro colocado na categoria 
Serviços Financeiros e Securitários, faixa 51 a 300 estagiários

“Meu nome é Carolyne e eu 
estou à frente da Assessoria de 
Desenvolvimento de Pessoas do 

TRT-8, responsável pelo 
Programa de Estágio. Nos 

últimos anos passamos por uma 
transição, voltamos nosso olhar 

para o desenvolvimento do 
estudante, para que possamos 
contribuir tanto para a carreira 
dele, quanto para os resultados 

do Tribunal.”  
» Carolyne Soares de Castro, 

assessora-chefe na Assessoria de 
Desenvolvimento de Pessoas do 
Tribunal Regional do Trabalho da 
8ª Região, primeiro colocado na 
categoria Organização Pública - 
Federais e do Judiciário, faixa de 

51 a 300 estagiários

[2] “Participar mais uma vez desse Programa e estar entre as 
classificadas é motivo de muito orgulho para a Cassi. Nosso 
reconhecimento aos estagiários e o valor que eles dão para esse 
Programa. Na Cassi, temos várias histórias de colaboradores que 
iniciaram suas trajetórias como estagiários e foram crescendo ao 
longo dos anos. Isso mostra a importância que a gente dá para esse 
Programa, para a formação desses estudantes, para a formação 
desses cidadãos e de futuros profissionais, seja para a Cassi ou 
para o mercado.”  
» Karina Moretti Garcia de Vasconcellos, gerente de Divisão de Capital 
Humano na Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (Cassi), 
primeira colocada na categoria Terceiro Setor, faixa 51 ou mais estagiários

Imagens: Ciee Divulgação
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AVALIAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS

“Para nós é uma honra 
sermos lembrados 
pelos nossos 
estagiários por 
mais um ano e 
termos um dos 
melhores Programas 
de Estágio do Brasil. 
Acreditamos que o 
Bradesco prospera por meio 
das pessoas. Por isso, nos dedicamos a fortalecer 
o quadro de estagiários e funcionários todos os 
dias, proporcionando políticas, processos e 
ferramentas que valorizem o protagonismo, o 
desenvolvimento de uma cultura de saúde e bem-
estar. São mais de dois mil estagiários que 
contribuem para que o Bradesco possa seguir o 
seu propósito. A todos vocês, o nosso 
agradecimento especial.”  
» Juliano Marcílio, diretor de RH no Banco Bradesco, 
primeiro colocado na categoria Serviços Financeiros e 
Securitários, faixa 301 ou mais estagiários

“Mais uma vez a Prefeitura de São Paulo foi 
reconhecida por ter um dos 
melhores e maiores Programas de Estágio do 
País. Isso é um motivo de muito orgulho para 
todos nós. Nosso compromisso com os 
estudantes, além de proporcionar uma formação 
cidadã, é dar um ambiente saudável e com 
condições para que eles possam desenvolver 
suas habilidades profissionais. Além disso, esse 
ano fizemos o reajuste de quase 30% do valor da 
bolsa e aumentamos para 12 mil as vagas 
disponíveis na Prefeitura de São Paulo. 

Agradecemos novamente o 
CIEE pela parceria e o 
reconhecimento do 
trabalho da Prefeitura.”  
» Fabrício Cobra Arbex, 
secretário executivo de 

Gestão na Prefeitura do 
Município de São 
Paulo/SP, 

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 

SATISFAÇÃO GERAL DOS ESTAGIÁRIOS COM A ORGANIZAÇÃO

ORIENTAÇÕES, FEEDBACKS E PERSPECTIVAS PROFISSIONAIS

NADA SATISFEITO MUITO SATISFEITO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1% 0% 0% 1% 1% 2% 2% 5% 10% 14% 64%

1% 

Bottom 2
78% 
Top 2

Base: 6.619 estagiários

Na pesquisa que levou aos 
vencedores do 13º Prêmio CIEE 
Melhores Estágios, um dos 
destaques foi para o quesito 
auxílio e orientação, que recebeu 
93% de aprovação por parte dos 
estagiários. Veja a íntegra da 
pesquisa no endereço 
(https://bit.ly/3ygscou). 

Considero o estágio fundamental para me desenvolver 
profissionalmente 
 
A experiência de estágio é fundamental para eu 
conseguir um bom emprego 

HABILIDADES E ATIVIDADES EM GERAL

9,1 
Média

93% 96%

96%83%
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“Somos a equipe que faz a gestão do Programa de 
Estágio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
fizemos questão de vir todos aqui, juntos, para 
agradecer por esse tão importante Prêmio que 
representa o reconhecimento e valorização de nosso 
trabalho. Mais valoroso, ainda, é saber que esse Prêmio 
vem do CIEE, uma das mais importantes instituições que 
atua a nível nacional no reconhecimento dos nossos tão 
importantes estagiários. Muito obrigado CIEE.”  
» Thiago Cardoso da Costa – gestor do Núcleo de Estágio 
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e da 
equipe de Gestão de Estágio, primeiro colocado na categoria 
Organização Pública - Federais e do Judiciário, na faixa de 
301 ou mais estagiários

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) 
parabeniza os vencedores do 13º Prêmio CIEE 
Melhores Programas de Estágio e convida a  
eles e a todos os seus parceiros no Programa de 
Estágio a participarem na próxima edição. 
Usualmente, as inscrições para adesão das 
empresas parceiras do CIEE à avaliação pelos 
estagiários iniciam em agosto e seguem até 
outubro. Para informações detalhadas acesse o 
Regulamento do Prêmio no Portal do CIEE. 
(https://www.ciee.org.br/portal/hotsites/premio-
mepe/regulamento.html#:~:text=5.1%20As%20or
ganiza%C3%A7%C3%B5es%20parceiras%20que,.
org.br%2Fpremio) 

“É visível a importância e o papel social que o CIEE 
desenvolve, inserindo no mercado de trabalho 
jovens e promissoras pérolas.  Hoje, com mais de 
230 colaboradores, a Amhp tem cerca de 20% do 
seu quadro oriundo desses programas de estágio 
e jovens aprendizes desenvolvidos pelo CIEE e, 
por sua vez, continuará dedicada a fazer a 
diferença na vida desses jovens e promissores 
talentos. Gostaria de agradecer ao CIEE por 
reconhecer o programa de estágio oferecido pela 
Amhp e parabenizá-los por tão importante 
trabalho que realizam para os jovens em nosso 
país. A Associação agradece também aos seus 
queridos estagiários por participarem da 
pesquisa, avaliando e reconhecendo o trabalho 
realizado em benefício de seu desenvolvimento 
profissional. Essa conquista é de todos nós!”  
» Dr. Joaquim de Oliveira Fernandes, presidente 
da Associação dos Médicos de Hospitais Privados do 
Distrito Federal (Amhp-DF), primeiro colocado na 
categoria Terceiro Setor, faixa 10 a 50 estagiários

Imagens: Ciee Divulgação
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Assistimos, atualmente, a um intenso 
debate sobre a aprendizagem 
profissional dos nossos jovens, 
provocado pela existência do Projeto de 

Lei n.º 6.461, sobre o Estatuto do Aprendiz, e a 
Medida Provisória n.º 1.116, que tramitam no 
Congresso Nacional. Há uma troca de narrativas 
entre grupos que patrocinam os instrumentos 
legislativos e os que são contrários a eles, formando 
um debate bipolarizado. 

Na origem dessa discordância está a diferença 
da visão conceitual do que representa o aprendiz 
profissional no Brasil. Confunde-se o jovem oriundo 
deste programa com o aluno do ensino técnico e 
com os integrantes das excelentes escolas do 
Sesi/Senai. Os alunos das escolas técnicas têm 
acesso a ensino de excelência, condições de 
aprender um ofício específico e podem exercer, logo 
em seguida, uma profissão. São ferozmente 
demandados pelas empresas e se colocam 
rapidamente no mundo do trabalho. Entretanto, são 
poucas as escolas, e, por isso, tem se tornado 
impossível atender ao enorme contingente de 
jovens que estão aptos à aprendizagem. Para 
concluir os cursos é necessária boa formação 
escolar e familiar, e isso nem sempre acontece. 

Os alunos do chamado Sistema S recebem uma 
formação direcionada para tarefas específicas, como 
um treinamento on the job, já estando praticamente 
contratados ao se matricular nos cursos, que têm 
igualmente vagas insuficientes. Como imaginar o 
desenvolvimento da indústria brasileira no século 
passado sem os alunos do Sesi/Senai? 

Mas, no Brasil, a inserção dos jovens no mundo 
do trabalho não se resume a isso. Existe um exército 
de milhões de jovens que têm lacunas importantes 
na formação educacional. 

Não têm condições, como ocorre com jovens 
europeus, de receber uma formação que os leve 
direto para o mundo do trabalho. Precisam 
inicialmente de uma formação profissional básica, 
em que as competências socioemocionais são tão 
importantes quanto as competências técnicas. Até 

porque eles podem apresentar dificuldades para 
absorver de imediato este conteúdo avançado por 
falta de boa formação em Lógica, Matemática e 
Português. 

A Lei da Aprendizagem, criada em 2000, trouxe 
uma condição de contorno para esse problema. 
Com o intuito de apresentar 40% do assunto na 
parte técnica – dentro do arco bancário, 
agronegócio, logística, varejo, etc. – e o restante na 
formação do jovem como cidadão preparado para o 
mundo do trabalho, mas também para o mundo e 
para o trabalho. 

Empresas imediatistas reclamam de que essa 
formação não é adequada e de que este jovem 
aprendiz não sai preparado para uma função nem 
há emprego para ele. Citam, ainda, estatísticas 
dando conta de que é muito baixo o número de 
jovens contratados. 

A partir dessa crença, buscam transformar a 
aprendizagem em algo parecido com o ensino 
técnico e o ensino do Sesi/Senai. Neste vício de 
origem na avaliação da matéria constroem- se várias 
narrativas que são consistentes de forma absoluta, 
mas que não se sustentam quando relativizadas com 
essa visão conceitual. A realidade brasileira é essa e 
não podemos negá-la. Além disso, onde está o 
emprego hoje? Não mais nas atividades clássicas da 
indústria e do comércio, como antigamente. 

Muitos jovens não querem aprender um ofício 
específico para seguir carreira  
ao longo de uma vida dentro de uma empresa, como 
fizeram seus pais e avós. Dentro desse contexto, o 
modelo original da Lei de Aprendizagem está 
adequado. Promove educação de qualidade e 
focada na pessoa. Desenvolve o jovem para se 
tornar um cidadão com ânsia de agarrar as 
oportunidades que lhe venham a ser oferecidas. A 
maioria das empresas contratantes já  
entendeu isso. Apoia a aprendizagem e faz  
dela um importante instrumento de 
desenvolvimento de seus quadros. 

A experiência é transformadora na vida do 
jovem e o capacita para disputar oportunidades  

 ANÁLISES & REFLEXÕES

RUY MARTINS ALTENFELDER SILVA e HUMBERTO CASAGRANDE*

Questões conceituais da 
aprendizagem profissional
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no mundo do trabalho. Do ponto de vista 
financeiro, os salários e encargos diferenciam esses 
jovens daqueles da escola técnica e do Sesi/Senai. 

Na aprendizagem, o jovem recebe apenas o 
salário mínimo/hora e os encargos sociais são 
reduzidos. É um custo de formação baixíssimo e 
pouco oneroso para as organizações, e é irreal 
idealizar que ele saia pronto do período de 
aprendizagem. Estes jovens podem ser úteis para as 
empresas e, até mesmo, comprovar o seu valor para 
além da cota estabelecida. 

Todavia, é necessário que se tenha a visão 
correta de em qual país estamos e qual juventude 
estamos formando. Não pode haver expectativas 
irreais e tampouco desalinhadas. E não se diga que 
as empresas nada têm que ver com isso e que a 
aprendizagem, como está, se trata de uma visão 
assistencialista e que compete ao Estado. 

Alguns são capazes de afirmar que o aprendiz 
faz parte do famigerado custo Brasil. O aprendiz 
não é custo e se apresenta como benefício para as 
empresas, de quem se espera, também, 
responsabilidade social, em linha com o tema ESG, 
tão caro ao mundo corporativo. 

Basta que se coloquem as coisas certas nos 
lugares certos, não se confundam os conceitos e não 
se tenha uma visão anacrônica de mundo. 

Artigo originalmente publicado no jornal O Estado de S. Paulo, em 13/07/2022. 
*Ruy Martins Altenfelder Silva, presidente emérito do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE); Humberto Casagrande, CEO 

do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). 

O MODELO ORIGINAL DA 
LEI DE APRENDIZAGEM 
ESTÁ ADEQUADO. PROMOVE 
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 
E FOCADA NA PESSOA. 
DESENVOLVE O JOVEM PARA 
SE TORNAR UM CIDADÃO 
COM ÂNSIA DE AGARRAR AS 
OPORTUNIDADES QUE LHE 
VENHAM A SER 
OFERECIDAS. A MAIORIA 
DAS EMPRESAS 
CONTRATANTES JÁ 
ENTENDEU ISSO. APOIA A 
APRENDIZAGEM E FAZ 
DELA UM IMPORTANTE 
INSTRUMENTO DE 
DESENVOLVIMENTO DE 
SEUS QUADROS.
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 GERÊNCIA CIEE INTERIOR SP 

Sob o Trópico de Capricórnio algo 
incrível acontece. Essa linha ima-
ginária, traçada paralelamente ao 

Equador, passa por cidade que, somada à 
respectiva Região Administrativa (RA), 
apesar da pandemia apresentou em 2021 
o crescimento de 9,7% do Produto Inter-
no Bruto (PIB), em valores absolutos. 
Não. Não é cidade chinesa (China nem é 
“caminho” desse trópico). Trata-se da 
brasileiríssima Sorocaba, localizada a cer-
ca de 90 km da capital do estado de São 
Paulo. Em 2021, o PIB daquela RA so-
mou R$ 135,9 bilhões, salto de R$ 25,9 
bilhões em relação ao acumulado de 
2020, igual a R$ 110 bilhões. 

Publicados em março (2022), os da-
dos são da Fundação Sistema Estadual 
de Análise de Dados (Seade) e apontam 
a RA de Sorocaba como líder de cresci-
mento dentre todas as 16 regiões admi-
nistrativas do estado de São Paulo. Na re-
lação 2020/2021, o robusto parque in-
dustrial regional liderou a participação na 
conformação do PIB estadual. No perío-
do, o setor industrial cresceu 10,8%, se-
guido pelo setor de serviços, com cresci-
mento de 9,8%. “Em função do desempe-
nho desses dois setores, o comércio é 
igualmente forte. Nossa proximidade 
com a dinâmica da economia e as causas 
que a promovem nos permite dizer que o 

UM PAÍS  
CHAMADO CIEE
A PARTIR DE SOROCABA/SP, AS OPERAÇÕES DA GERÊNCIA DO 
INTERIOR PAULISTA SE ESTENDEM POR ÁREA QUE ENGLOBA  
92% DO TOTAL DE 645 MUNICIPALIDADES PAULISTAS. A ROBUSTA 
GOVERNANÇA QUE PERMEIA O CIEE PERMITE IDENTIFICAR E 
ATENDER AS DEMANDAS DOS DIVERSIFICADOS MERCADOS 
REGIONAIS, QUALIFICAR APRENDIZES E ESTAGIÁRIOS EM ACORDO 
COM TAIS DEMANDAS E OFERECER ATENDIMENTO IGUALITÁRIO ÀS 
CORPORAÇÕES PARCEIRAS, INDEPENDENTE DO PORTE.
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desempenho altamente positivo se dá pe-
la diversidade das atividades econômicas 
na região”, diz Valdir Martins Filho, Su-
pervisor na Gerência CIEE SP Interior, 
sediada em Sorocaba sob a liderança de 
Rosangela Pereira. 

Como os demais Supervisores de 
Atendimento do CIEE em todo o Brasil, 
Valdir tem por função acompanhar de 
perto as dinâmicas do mercado onde atua, 
no caso dele, com abrangência em 27 mu-
nicípios que conformam a Região Metro-
politana de Sorocaba (RMS). “De acordo 
com as diretrizes do CIEE, todos nós, do 
Atendimento, somos a ponte para a con-
quista de novas parcerias e a manutenção 
do que foi conquistado. Para tanto, somos 
responsáveis por observar, interagir e co-
lher quais as expectativas do mercado em 

relação aos conhecimentos que preten-
dem para seus colaboradores, atuais e fu-
turos. O feedback é passado para a Ge-
rência Regional da Unidade CIEE local 
que, por sua vez, faz a avaliação e a trans-
mite para a Superintendência Nacional 
de Operações e Atendimento (Sunoa), co-
mandada por Monica Vargas a partir da 
sede nacional, na capital”, explica Valdir. 

Observar, interagir e colher informa-
ções sobre a dinâmica do mercado signi-
fica contato direto e permanente com os 
vários agentes – indústria, comércio, ser-
viços, instituições e a proximidade com os 
meios acadêmicos. “São informações que 
passam a compor o arcabouço que orien-
ta o CIEE para atualizar os cursos já exis-
tentes ofertados gratuitamente aos jovens 
e criar novos, embasados nas demandas 

“SOMOS RESPONSÁVEIS POR 
OBSERVAR, INTERAGIR E COLHER 

QUAIS AS EXPECTATIVAS DO 
MERCADO EM RELAÇÃO AOS 

CONHECIMENTOS QUE PRETENDEM 
PARA SEUS COLABORADORES, ATUAIS 

E FUTUROS” 
» Valdir Martins Filho, Supervisor na 

Gerência CIEE SP Interior

CNH INDUSTRIAL BRASIL

A CNH Industrial Brasil, subsidiada da CNH 
Industrial N. V. – líder global no segmento de 

bens de capital, é parceira do CIEE desde 2018. 
Atualmente, há em seus quadros 108 Jovens Aprendizes, 
alocados nos mais diferentes setores no complexo de 
Sorocaba/SP. Na cidade, a CNH mantém fábrica qualificada 

como uma das melhores no mundo em função dos 
ótimos resultados relacionados à produtividade, 
qualidade e segurança. A subsidiada brasileira faz parte 

de força internacional de peso - no Brasil, opera fabricação 
com marcas de ponta de linha em seus segmentos. Em 
Sorocaba é sediada a CNH Latin America.

Case IH e  

New Holand Agriculture 
» tratores e máquinas 

agrícolas

Case e New Holland 

Construction 
» equipamentos de 

movimentação de terra 

Iveco e Iveco Magirus 
» veículos comerciais 

» veículos de combate a 
incêndios 

» veículos de defesa para  
segurança e proteção civil 

FTP Industrial 
» motores e  

transmissões 

[1] CIEE Divulgação [2]Divulgação/CNH Industrial

[1]

[2]

 Estoque da CNH Industrial em Sorocaba

44_50_RevEmp17_v1.qxp_Ciee  09/08/22  13:43  Page 45



44_50_RevEmp17_v1.qxp_Ciee  09/08/22  13:43  Page 46



CIEE Empresas  47

do mercado. Ao ser contratado para ati-
vidade prática na empresa parceira, o Jo-
vem Aprendiz recebe do CIEE aprendi-
zagem teórica, moldada em acordo com o 
perfil da empresa e a atividade que nela 
exerce”, pontua Valdir. 

É grande o desafio para suprir conhe-
cimentos aos jovens aprendizes, para eles 
atuarem em cenário econômico tão diverso 
como o é aquele de Sorocaba e cidades das 
suas RM e RA. A economia regional nas-
ceu impulsionada pela indústria têxtil, mas 
logo se fez presente vocação automotiva - 
o mais importante motor da economia re-

gional. “O desafio é grande, mas o CIEE 
vem se atualizando continuamente há qua-
se seis décadas na preparação teórica da 
mão de obra jovem. A capacidade opera-
cional é permeada por ampla rede de Uni-
dades, de profissionais treinados e de ges-
tores altamente comprometidos. Acredito 
que estas peculiaridades, somadas à im-
portância conferida ao acompanhamento 
da dinâmica do mercado, são grandes res-
ponsáveis pela forte presença do CIEE na 
região”, completa o Supervisor na Gerên-
cia CIEE SP Interior para a RM de Soro-
caba, Valdir Martins Filho.

CNH E A RECEITA PARA TRANSFORMAR EM 

REALIDADE O SONHO DE JOVENS APRENDIZES

“Por mais ocupado que estivesse, o meu 
gestor na CNH, Luiz Scatena, sempre 

teve tempo para mim. Ele foi a pessoa que 
me mostrou o rumo, na vida profissional e 
mesmo no pessoal. 

Alavancou tudo o que eu precisava fazer, 
até certificar-se que eu havia adquirido res-
ponsabilidades para assumir sozinho. Quando 
o meu contrato de aprendiz terminou, não havia 
vaga aberta. Fiquei desempregado, mas a expe-
riência na CNH me fez descobrir que logística era a 
área que eu queria para a minha carreira. 

Procurei me instruir e me formar, até que abriu uma 
vaga de analista temporário na CNH, em função das mu-
danças na divisão global. A função da vaga era um lugar 
por mim já conhecido quando era aprendiz - o Inventário. 
Luiz, agora gerente do Planejamento, Inventário e Fore-
cast, me chamou para participar de um processo seletivo 
junto ao novo e já conhecido gestor da área, Danilo Ca-
margo, igualmente, grande apoiador. Após o processo veio 
a boa notícia. Fiquei assustado, mas eles me disseram “a 
vaga será sua, é algo novo, mas vai, você é comprometido, 
tenha confiança em você porque nós confiamos”. 

Ao final de 2021, próximo de se encerrar meu contrato 
temporário surgiu a oportunidade e fui efetivado, agora no 
time de Planejamento, como Analista Planejamento de Peças 
JR, com novo gestor, novos desafios, porém, sigo com o mes-
mo foco, responsabilidade e garra de sempre. Nem dá para 
mensurar o quanto é bom trabalhar na CNH. Aqui aprende-
mos até mesmo a deixar o trabalho no trabalho quando vol-

tamos para casa, e deixar a casa em casa quando 
iniciamos nosso dia de trabalho. Os líderes que 

nos orientam fazem a grande diferença. 
Cheguei na CNH pelas portas do CIEE, que 

eu frequentei quando era adolescente, meio 
perdido, repleto de dúvidas. Foi na época que 
perdi minha avó, uma das minhas grandes 

referências de vida. Eu era da turma da ins-
trutora Luciane Macedo, na Unidade CIEE de 

Sorocaba e lá recebi grande apoio da Luciane e 
dos meus colegas. Uma das atividades extracurricu-

lares foi importante para ajudar a superar minha tristeza. 
Participamos no Projeto Social Pastoral do Menor, para o 
que montamos nosso próprio projeto, auxiliados por nossa 
instrutora. Foi um grande sucesso. Angariamos uma tone-
lada de alimentos e desenvolvemos gincanas para poder 
passar uma tarde junto às crianças da Pastoral do Menor 
Habiteto e aprendemos muito. Posso dizer que O CIEE e a 
CNH encontraram caminho para entrar no meu DNA e ali-
mentar o meu sonho – fazer pós na cadeia de suprimentos, 
desenvolver a fluência em uma nova língua e galgar os de-
graus para chegar a Analista Pleno, depois Analista Sênior 
e futuramente alcançar o topo da escada e ser Gestor de 
área, para que, assim como foi comigo, eu possa apoiar, 
influenciar positivamente e ajudar no desenvolvimento e 
crescimento de novos talentos que estão por vir.”  

 
» Christofer Pereira,  ex-Aprendiz CIEE efetivado como 
Analista Planejamento de Peças JR na CNH Industrial em 
Sorocaba/SP

[1]Arquivo pessoal [2]Divulgação/CNH Industrial

[1]

[2]

 Planta CNH em Sorocaba é qualificada como uma 
das melhores da rede mundial.
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 GERÊNCIA CIEE INTERIOR SP

[1] Conselho Municipal de Educação de Sorocaba [2]Divulgação

A Região Metropolitana de Sorocaba 
(RMS), com seus 27 municípios, tem área 
territorial de 11,61 mil km2 – maior do que 
alguns países, por exemplo, o Líbano (10,4 
mil km2). Avançando para a Região Admi-
nistrativa de Sorocaba (RAS), com 79 mu-
nicípios, a área territorial é de 40,88 mil km2, 
maior do que a área da Bélgica (30,35 mil 
km2) e outros 58 países dos seis continentes. 
São dados suficientes para mostrar a abran-
gência da Gerência CIEE para o Interior de 
SP, mas não para por aí. 

Maior Gerência de Atendimento do 
CIEE, a do Interior de SP estende ativida-
des para 594 municípios, ou 92% do total 
de 645 municipalidades paulistas. Conside-
rando que a área territorial do estado de 
São Paulo totaliza 248,20 mil km2, em cál-
culo simplista é possível estimar que 594 
municípios paulistas se estendam por 
228,34 mil km2 - o que supera a soma 
(153,95 mil km2) dos territórios da Dina-
marca, Holanda (Países Baixos), Suíça e 
Guiné Equatorial. Por conta da abrangência 
territorial, se fosse um país a Gerência de 
Atendimento CIEE Interior SP ocuparia a 
92ª posição no ranking mundial, à frente da 
Grécia (131, 99 mil km2) em área. 

“A abrangência desta Gerência exige 
grande empenho dos colaboradores, mas 
funciona com eficácia, apoiada pela robusta 
governança que permeia todas as práticas da 
organização. Nossa fase atual é de grande 
comemoração, porque estamos alcançando 
mais uma fase da implantação de tecnologia 
avançada que vem beneficiando todos os 
setores funcionais, mas, em especial, os jo-
vens e adolescentes, que passam a contar 
com novas ferramentas para a conquista de 
vagas, como, por exemplo, aquela que pos-
sibilita criar um vídeo para mostrar as apti-
dões, o jeito de ser e as características da 
personalidade. A função da Gerência é tra-
balhar o lado estratégico, acompanhar re-
sultados, orientar os supervisores - os quais 
são capacitados e treinados. Hoje, o maior 
desafio é que as empresas e as instituições 
de ensino estão diante de mudanças. Preci-
samos estar atentos ao mercado, ao que o 
mercado está pedindo, não perder o foco e 
manter a persistência. Apesar de toda a tec-
nologia, vivemos em ambiente humanizado. 
Junto às instituições de ensino trabalhamos 
para estimular a capacitação”, de acordo 
com Rosangela Pereira, Gerente de Atendi-
mento e Operações SP e interior.

“HOJE, O MAIOR DESAFIO  
É QUE AS EMPRESAS  

E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO 
ESTÃO DIANTE DE MUDANÇAS. 

PRECISAMOS ESTAR  
ATENTOS AO MERCADO,  

AO QUE O MERCADO ESTÁ 
PEDINDO, NÃO PERDER O FOCO E 

MANTER A PERSISTÊNCIA.” 
» Rosangela Pereira,  

Gerente de Atendimento e 
Operações SP e Interior

Abrangência territorial supera a 
soma da área de quatro países

[2]

[1] 
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CIEE, ATENDIMENTO PERSONALIZADO E IGUALITÁRIO  

ÀS EMPRESAS DE TODOS OS PORTES

Independente do porte das empresas parceiras, o CIEE é 
estruturado para dotar os aprendizes de conhecimentos 

teóricos específicos, que importam para a função deles e as 
posturas que os capacitam para o ambiente corporativo com o 
qual interagem. No apoio às empresas parceiras, atua como 
gestor para os processos civis e legais exigidos pelas 
legislações. Em resumo, essa é a premissa que faz do CIEE o 
principal agente brasileiro para a inserção dos jovens no mundo 
do trabalho. A seguir, algumas dentre as centenas de empresas 
que, assim como a CNH, são parceiras do CIEE sediadas em 
Sorocaba e Região Administrativa. 

» GRUPO SUPERMERCADO SÃO ROQUE,  

28 JOVENS APRENDIZES CIEE  
Originado em armazém pertencente à tradicional Família 
Marchi, o primeiro Supermercado São Roque foi inaugurado 
em 1974. Muitas dificuldades foram superadas graças à 
persistência e o bom nome do “Seu Mingote”, como era 
conhecido o patriarca, Antonio Marchi, o grande responsável 
que fez nascer o forte Grupo hoje responsável por rede que 
reúne 17 unidades em diferentes cidades da RA de Sorocaba. 
 
» GRUPO ZANCHETTA,  

    125 JOVENS  
APRENDIZES CIEE  

O Grupo Zanchetta é 
referência nacional em 
tecnologia no 
processamento de aves. 
Exporta para além de 25 
países, reconhecida pelo 
compromisso com a 
qualidade dos seus produtos e 
com a sustentabilidade – neste 
aspecto, desenvolve ações como geração mínima de resíduos, 
reaproveitamento de água, reflorestamento. Ao Grupo 
Zanchetta pertencem as marcas Alliz (processamento de 
aves) e Mondelli Alimentos.

» NOVAQUEST, 29 JOVENS 
APRENDIZES CIEE  

No mercado há 26 anos (em 
2022), com matriz em São 
Paulo/SP e filial em 
Sorocaba/SP, a NovaQuest é 
especializada em serviços de 
recuperação de crédito relacionado 
a veículos, cartão de crédito e demais 
produtos bancários, para pessoas físicas e jurídicas. Faz do 
atendimento por meios eletrônicos sua principal ferramenta, 
porém, afirma a empresa, com recepção humanizada. Mantém 
o portal de educação financeira Salva Dívidas. 
 
» TOYOTA SOROCABA, 55 ESTAGIÁRIOS CIEE  
A história mundial da Toyota Motor Corporation conta 90 anos 
e, no Brasil, 60 anos. Em Sorocaba/SP está uma das quatro 
grandes plantas operacionais mantidas pela subsidiária no 
nosso país – as três outras estão em Indaiatuba/SP, Porto 
Feliz/SP e São Bernardo do Campo/SP, sendo esta última a 
primeira cidade em todo mundo a sediar operações da Toyota 
fora do Japão. Em Sorocaba, a Toyota Brasil conta com mais 
de 1.800 colaboradores. 

 

» ZF BRASIL, 74 JOVENS APRENDIZES CIEE  
Braço do Grupo Alemão ZF Friedrichshafen AG, gigante global de 
tecnologia, a ZF Brasil fornece soluções 
completas em produtos e softwares 
para montadoras de veículos e aos 
provedores de serviços 
emergentes em transportes e 
mobilidade. A ZF Brasil é, no 
mundo, a primeira planta do 
Grupo a utilizar veículos 
autônomos (Automated Guided 
Vehicle - AGVs) em áreas 
externas. Nasceu no Brasil a 
primeira planta do Grupo a operar 
fora da Alemanha. 
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SÃO PAULO

CIEE NACIONAL  
Brasília (Sede): (61) 3046 5848 

EQSW 304/ 504, Lote 2, Ed. Atrium, Setor Sudoeste 
Superintendente: Paulo Delgado

LEGENDA : • PA: Posto de Atendimento  

CIEE SÃO PAULO 

A rede de atendimento administrada pelo CIEE/SP cobre 19 Estados mais 
o Distrito Federal e conta, além das 48 unidades físicas, com sistema 
operacional informatizado a serviço de estudantes, empresas, órgãos 

públicos e instituições de ensino. Além da atuação em prol da inclusão social 
de jovens por meio do estágio e aprendizagem, oferece mais de uma dezena de 
programas filantrópicos e sociais gratuitos. 

• Sede  
R. Tabapuã, 540, Itaim Bibi 

• Espaço Sociocultural - Teatro 
CIEE   
R. Tabapuã, 445, Itaim Bibi 

• Edifício Integração 
R. Tabapuã, 469, Itaim Bibi 

• Polo Bacelar 
(11) 2348 2300 | R. Dr. Bacelar, 
1.066, Vila Clementino 

• Polo Liberdade 
(11) 3207 4868 | R. Galvão 
Bueno, 868, Liberdade  

• Polo Paulista 
Av. Paulista, 1415, 13º andar 
sala 1301 

• Polo Santo Amaro 
(11) 5049 1263 | R. Promotor 
Gabriel Nettuzzi Perez,108,  
Santo Amaro 

• Polo Tatuapé 
(11) 2227 2128 | R. Cesário 
Galeno, 432/448, Tatuapé 

• Polo Vila Mariana 
(11) 3123 0770 | R. Francisco  
Cruz, 163, Vila Mariana  

• CIEE Zona Leste/SP 
(11) 2030 3210 | Av. Dr. Ussiel 
Cirilo, 204, São Miguel Paulista  

SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE OPERAÇÕES E ATENDIMENTO 
• Superintendente: Mônica Castro AM

RR AP

RO

MT 

TO

MS

PR

SP RJ

MG

BA
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DF

ES

SC
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MA
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CE RN
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PE 
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Responsável: Érika Araújo 

GERÊNCIA DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES NORDESTE

ALAGOAS 
• CIEE Maceió  
(82) 99900-9675 / 99132-
4202 / 
99981-1750 
Av. Mendonça Jr., 1.190,  
Gruta de Lourdes 
• PA Arapiraca  
 
BAHIA 
• CIEE Salvador  
(71) 99988-2155 
Av. Tancredo Neves, 620,  
Ed. Mundo Plaza, Lj. 158, 
Térreo, Caminho das Árvores 
 
CEARÁ 
• CIEE Fortaleza  
(85) 98895-4800 
Av. Barão de Studart, 2.360, 
Aldeota 
• PA Juazeiro do Norte 
• PA Maracanaú 
• PA Itabuna 
• PA Ilhéus 
MARANHÃO 

• CIEE São Luís  
(98) 3194-1000 - Ramal 
1032 
Av. do Vale, Edifício 
Michelangelo Office, Lj 03,  
Nº 08A, Renascença II 
• PA Imperatriz 
 
PARAÍBA 
• CIEE João Pessoa  
(83) 98838-9552 
Av Gov Flavio Ribeiro 
Coutinho, 500, Empresarial 
Liv Mal, Salas 607 e 608 
• PA Campina Grande  
 
PIAUÍ 
• CIEE Teresina  
(86) 4003-5318 
Av. Campos Sales, 1.315, 
Centro 
• PA Sobral/CE 
• PA Vitória da Conquista 

RIO GRANDE DO NORTE 
• CIEE Natal  
(84) 98845-0336 
CTC - Comercial Corporate 
Tower Center, Av. Amintas 
Barros, 3700, Torre B,  
7º Andar,  Sala 702,   
Lagoa Nova 
• PA Mossoró 
 
SERGIPE 
• CIEE Aracaju  
(79) 99982-5703 
Ed. Horizonte Jardins 
Offices & Hotel, Av. Dr. José 
Machado de Souza, 120, 
Salas 817 e 818, Bairro 
Jardins 
• PA Camaçari 
• PA Feira de Santana

■ ■ ■  
Estados com administração  
do CIEE/SP 
 
■  
Estados com administração 
de CIEEs autônomos
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 REDE CIEE

CENTRAIS DE OPERAÇÕES 
Número único: 3003 2433 

(O custo é o de uma ligação local em qualquer região do país,  
mesmo que solicite o DDD) 

GERÊNCIA DE ATENDIMENTO 
E OPERAÇÕES SP E INTERIOR  
• Responsável: Rosângela 
Pereira

• CIEE Bauru  
(14) 3104-6000 
Rua Luso Brasileira, n° 4-44  
Sala 702, Jardim Estoril  
• PA Avaré 
• PA Botucatu 
• PA Jaú 

• CIEE Campinas  
(19) 3705-1500 
Avenida Barão de Itapura, 2.294, 
13º andar, Sala 131,   Condomínio 
Edif. Montpellier,  Jd. Guanabara  
• PA Americana 
• PA Hortolância-Uniesp 

GERÊNCIA DE ATENDIMENTO 
E OPERAÇÕES GRANDE SP E 
CAPITAL 
• Responsável: Patrícia 
Testai

• CIEE Capital  
(Postos em IEs) 
• PA Universidade Cruzeiro 
do Sul/Unicsul - São Miguel 
 
• CIEE Barueri 
(11) 4134-3600  
R. Benedita Guerra Zendron, 57,  
Vl São João 
• PA Taboão da Serra 
• PA Itapecerica da Serra 

• CIEE Grande ABC  
(11) 4228-9310 
R. Alegre, 1.162, Barcelona  
 
• CIEE Guarulhos 
(11) 3135-0260   
Rua Diogo de Farias, 181 - 
Centro 
• PA - Mogi das Cruzes 
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• PA Indaiatuba - Faculdade  
Max Planck 
• PA Paulínia  
• PA Santa Bárbara d'Oeste 
• PA Vinhedo  
 
• CIEE Franca  
(16) 3600-8579 
Av. Sete de Setembro, 500,  
Sala 904, Residencial Baldassari 
• PA Batatais–Ceuclar 
• PA Ituverava–FEI 
• PA Itapetininga 
• PA Itapeva 
 
• CIEE Jundiaí  
(11) 4583-4490 
R. Barão de Teffé, 1000,  
Edifício Campos Eliseos,  
Sala 103, Parque do Colégio 
• PA Atibaia  
• PA Bragança 

• CIEE Marília 
(14) 3500-8980 
Av. das Esmeraldas 821,  
Sala 704, Jd. Tangará 
• PA Ourinhos 
• PA Araçatuba 
• PA Andradina - Universidade FAI 
Inserir 
• PA Presidente Prudente 
 
• CIEE Mogi Guaçu  
(19) 99782-8554  
Av. Mogi Mirim, 1249, Sala 32,  
Lot. Morro Amarelo 
• PA Jaguariúna – FAJ 
• PA Mococa - FUNVIC 
• PA São João da  
Boa Vista – UniFeob 
 
• CIEE Piracicaba  
(19) 3500 6680 
Av. Independência, 724,  

Loja 07, Alto 
• PA Porto Ferreira 
• PA Limeira 
• PA Araraquara 
• PA   São Carlos 
 
• CIEE Ribeirão Preto  
(16) 3913-1000 
Av. Independência, 3840, Res. 
Florida, Salas 119, 121, 123 e 125 
• PA Jaboticabal  
• PA Sertãozinho 
• PA Franca 
• PA Batatais - CEUCLAR 
• PA Ituverava - FEI 
 
• CIEE São José  
dos Campos 
(12) 3904-9900 
Av. Alfredo Ignacio Nogueira  
Penido, 255, Sala 1303/1304, 
Jd. Aquarius 

• PA Caçapava 
• PA Caraguatatuba - Faculdade 
Módulo 
• PA Prefeitura de São José dos 
Campos 
 
• CIEE São José do  
Rio Preto 
(17) 3211-2966 
Av. Romeu Strazzi, 325,  
Sala 403, Bairro Vila Sinibaldi 
• PA Barretos  
• PA Catanduva 
• PA Jales  
• PA Olímpia 
• PA Votuporanga 
 
• CIEE Santos 
(13) 3229-8910  
Praça dos Expedicionários, 19, 
conj. 43 
 

• CIEE Sorocaba  
(15) 3212-2900  
Av. Antônio Carlos Comitre,  
525, Edifício Crystal Plaza,  
Sala 72, 7° andar,  
Parque Campolim 
• PA  São Roque 
• PA Itu-Ceunsp/Centro 
Universitário Nossa Senhora do 
Patrocínio - Campus 2 
• PA - Itapeva 
 
• CIEE Taubaté  
(12) 99735-1749 
Av. Itália, 928, Ed. The One Tower, 
sala 405, Jardim das Nações 
• PA Lorena-Unisal

CIEES AUTÔNOMOS

NORTE 
ACRE 
• CIEE Rio Branco 
(68) 99962-2442 
Galeria Big Office,  
Av. Getúlio Vargas, 1901,   
Sala 3, Bairro Vila Ivonete  
 
AMAPA 
• CIEE Macapá 
(96) 99103-8398 
Avenida Fab, 1070,  
Edificio Macapá Office Center,  
Sala 509, 5º andar,  
Central  

AMAZONAS 
• CIEE Manaus  
(92) 2101-4274 
R. Paxiúbas, 215, Cj. Kyssia, 
Bairro Dom Pedro 
 
PARÁ 
• CIEE Belém  
(91) 99292-4695 
Av. Con. Furtado, 2865,  
Ed. Síntese 21,  
Lojas 02, 03 e 04,  
Cremação 
• PA Marabá 
• PA Santarém 

• PA Macapá/AP 
• PA Altamira 
 
RONDÔNIA 
• CIEE Porto Velho  
(69) 98114-9896 
Av. Calama, 2.472, Sls. 1 e 3, 
1º andar, São João Bosco 
 
RORAIMA 
• CIEE Boa Vista 
(95) 99123-9328 
Av. Ville Roy, 5320,  
Bairro São Francisco  
 

DISTRITO FEDERAL 
• CIEE Brasília  
(61) 3252-4800 -  
Ramal: 4880 
SHC/SW, EQSW 304/504, 
Edifício CIEE , Lote 02,  
Setor Sudoeste 
• PA Brasília – UNB 
• PA Taguatinga–UCB 
• PA Uniceub 
• PA Araguaína 
 
TOCANTINS 
CIEE Palmas 
(63) 3219-0453 

Qd 104 Norte, Rua NE , 03, 
LOTE 12, SALA 01,  
Ed. São Carlos   
 
CENTRO OESTE 
GOIÁS 
• CIEE Goiânia  
(62) 99607-5317 
R. Três, 1.245, Qd 81,  
Lote 12, Centro 
• PA Anápolis 
• PA Rio Verde 
• PA Caldas Novas 
 
 

MATO GROSSO 
• CIEE Cuiabá  
(65) 98405-8812 
Avenida Mato Grosso, 226, 
Centro Norte 
• PA Rondonópolis 
• PA Sinop 
 
MATO GROSSO DO SUL 
• CIEE Campo Grande  
(67) 99985-0825 
R. Rio Grande do Sul, 
210/220, Jardim dos Estado 
• PA Dourados 
• PA Três Lagoas 

Responsável: Júlio César 

GERÊNCIA DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES NORTE, DF E CENTRO-OESTE

ESPÍRITO SANTO 
(CIEE/ES)  
• Vitória (Sede) 
(27) 3232-3200 
Av. Princesa Isabel, 629, 
2º andar, Sl. 202, Centro 
Super. exec.: Jossyl 
César Nader 

MINAS GERAIS 
(CIEE/MG)  
• Belo Horizonte (Sede)  
(31) 3429-8100 
R. Célio de Castro, 79, 
Floresta 
Super. exec.: Kleber de 
Castro Colomarte 

PARANÁ  
(CIEE/PR)  
• Curitiba (Sede)  
(41) 3313-4300 
R. Ivo Leão, 42,  
Alto da Glória 
Super. exec.: Paulo 
César Leandro Mira 

PERNAMBUCO 
(CIEE/PE)  
• Recife (Sede)  
(81) 3131-6000 
R. do Progresso, 465, 1º 
andar, Sl. 103, Boa Vista 
Super. exec.: Profa. 
Maria Inez Borges Lins

RIO GRANDE DO SUL 
(CIEE/RS)  
• Porto Alegre (Sede) 
 (51) 3284-7000 
R. D. Pedro II, 861, 
Higienópolis 
Super. exec.: Lucas 
Baldisserotto 

RIO DE JANEIRO 
(CIEE/RJ)  
• Capital (Sede)  
(21) 2505-1200 
R. da Constituição, 
65/67, Centro 
Super. exec.: Paulo 
Pimenta Gomes 

SANTA CATARINA 
(CIEE/SC)  
• Florianópolis (Sede) 
(48) 3216-1400 
R. Antônio Dib Mussi, 73, 
1º andar, Centro 
Super. exec.:  
Marcelo Vaz
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 OUTRAS PALAVRAS

TUDO IGUAL 
Ter de? Ter que? Tanto faz. Elas são 
irmãzinhas gêmeas. Atualmente não 
há diferença entre uma e outra. Ambas 
indicam obrigação de fazer alguma 
coisa: Com o horário de verão, tínhamos de 
(ou tínhamos que) acordar uma hora mais 
cedo. Você tem de (ou tem que) escolher 
qual deles vai despedir.  Temos de (ou 
temos que) estudar para as provas. 
  
CONOSCO OU COM NÓS? 
Existe a forma com nós? Ou o pronome 
nós, casadinho, vira sempre conosco? 
Faça a sua aposta. 

O com nós só se emprega quando 
acompanhado de palavras reforçadoras 
como próprio, mesmo, todo: Os livros 
ficarão com nós todos. As crianças saíram 
com nós dois ontem à noite. Queremos 
estar de bem com nós mesmos. 

Não aparecendo a palavra de reforço, 
usa-se conosco: As crianças saíram 
conosco. Querem estar de bem conosco. 
Eles vão viajar conosco. 

REDUNDÂNCIA 
Acredite. “Todos foram unânimes” é 
pleonasmo deste tamanho, ó. Unânime é 
relativo a todos. Use um ou outro. Diga: 
Os líderes foram unânimes. Todos 
concordaram.   
  
ALERGIA 
O todo tem alergia ao numeral dois. 
Todos os dois? Nem pensar. É espirro pra 
todos os lados. Diga os dois ou ambos.  
  
PARECIDO NÃO É IGUAL 
Ao par? A par? Depende. As duas 
expressões estão aí, vivinhas da silva. 
São parecidas. Mas uma não tem  
nada a ver com a outra. Estar ao par 
significa estar emparelhado, caminhar 
lado a lado: 

A pesquisa japonesa não está  
ao par da pesquisa norte-americana (isto 
é, a pesquisa amarela de olhinhos 
puxados não está nivelada com a  
do Tio Sam. Uma e outra não caminham 
lado a lado). 

Estar a par é outra história. Quer 
dizer estar por dentro, inteirado, sabedor 
das coisas: Estou a par dos pormenores 
da guerra da Ucrânia. 

O professor dava sua aula de direito. Os alunos nem 
piscavam. Estavam todos atentos. De repente, 
vindo ninguém sabe de onde, um mendigo entrou 
na sala. Sem pedir licença, começou a discursar. 

Falava que falava. Disse que era muito culto, lia muito, 
dominava vários idiomas. E por aí vai. 

Sem fôlego, parou um momento para respirar. O mestre 
aproveitou a deixa: 

— Aguarde um pouco. Assim que a aula terminar, falamos 
com você no corredor.   

—  Falamos não. Falaremos, corrigiu o intruso. E saiu altivo. 
Mas a dúvida ficou. Será? 

O presente é o tempo mais sem respeito da gramática. 
Invade o espaço de todos os outros. Às vezes funciona como 
presente mesmo. Indica ação ou estado permanente ou habitual: 

Gosto de café. A Terra gira em torno do Sol. Deus é grande. 
Outras vezes, toma o lugar do passado. Aí, vira presente 

histórico. Conta um fato pretérito como se estivesse 
acontecendo no momento: Em 3 de agosto de 1492, Colombo parte 
com destino à América. Comanda três caravelas – Santa Maria, 
Pinta e Nina. Mais de um mês depois, em 12 de outubro, chega a 
São Salvador. 

Por fim, usurpa a vez do futuro. Não o porvir distante. Mas o 
próximo. Aí, para evitar confusão, anda na companhia de 
adjunto que denuncia a condição futura. No caso do mendigo, o 
professor disse “assim que a aula terminar”. 

Veja exemplos: Vou à Europa no fim do ano. Em 2026, concluo 
o curso. Daqui a três meses, completo o tempo necessário à 
aposentadoria. 

 Moral da história: o professor estava certo.

DAD SQUARISI 

Vale por três 

44_50_RevEmp17_v1.qxp_Ciee  09/08/22  13:43  Page 52



CIEE Empresas  53CIEE Empresas  53

MILIQUINHO 
Responda rápido. A gente diz servir o 
Exército? Ao Exército? No Exército? 
No sentido de prestar serviço militar, 
é servir no Exército. O mesmo vale para 
servir na Marinha. Ou na Aeronáutica. 
 
GLAMOUR 
Adivinha de onde vem a palavra glamour? 
Vem de grammar, gramática em inglês. Os 
escoceses lançaram a moda. No século 
17, grammar virou glamer – qualidade de 
quem falava bem, sem erros, de acordo 
com a norma culta. Quem tinha glamer? 
As pessoas educadas, vestidas com 
elegância, pra lá de chiques. 

A palavra andou por diversas línguas. 
Daí para significar charme, encanto 
pessoal, magnetismo foi um salto. Em 
português, a pronúncia é glamur. O 
adjetivo escreve-se glamouroso.   

 
VOCÊ 
O você é pronome de 2a ou 3a pessoa? A 
dúvida tira o sono de falantes da língua 
portuguesa. Sabe o porquê da confusão? 
O você (originalmente Vossa Mercê), 
como o Vossa Excelência ou o Vossa 

Senhoria, é pronome de tratamento. Leva 
o verbo para a 3a pessoa. 

Mas é de 2a pessoa. Incoerência? Não. 
Quando usamos o você ou o tu, estamos 
nos dirigindo a alguém, não? Eles são os 
seres com quem falamos. 
  
PESSOAS DO DISCURSO 
Lembra-se das pessoas do discurso? 
São três: 

1ª pessoa – a que fala: eu, nós 
2ª pessoa – com quem se fala: tu, 
você, vós 
3ª pessoa – de que ou de quem se 
fala: ele, ela 
Imagine um bate-papo entre João e 

Rafael. João pergunta: 
— Vamos ao cinema? 
Rafael responde: 
— Não estou a fim. 
Na pergunta, João é a 1ª pessoa; 

Rafael, a 2ª; o convite para o cinema, a 3ª. 
Na resposta, Rafael é a 1ª pessoa; 

João, a 2ª, a recusa, a 3ª. 

RUSSO 
Com a invasão da Ucrânia, o adjetivo 
russo virou manchete. Ora ele aparece 
sozinho. É o caso de vodca russa. Ora 
exibe-se acompanhado. Forma, então, 
adjetivo composto. Olho vivo! Os 
adjetivos pátrios pedem hífen (russo-
americano, russo-brasileiro, 
russo-germânico). Os demais compostos 
mandam o tracinho passear na esquina: 
russofobia (pavor a russo), russófilo 
(amigão dos russos). 
  
SEM CONFUSÃO 
A pronúncia é a mesma, mas o significado 
não: russo é o natural ou originário da 
Rússia. Ruço quer dizer pardacento ou 
complicado: Os russos adoram vodca. A 
guerra na Ucrânia está ruça. 
  
IRMÃOS 
Gerir, aderir e preferir conjugam-se do 
mesmo jeitinho. Na 1a pessoa do 
presente do indicativo, trocam o e pelo i: 
eu prefiro (adiro, giro), ele prefere (adere, 
gere), nós preferimos (aderimos, 
gerimos), eles preferem (aderem, gerem). 

Ao saber dessa matreirice do gerir, o 
Fábio ficou preocupado. “É que giro (do 
verbo gerir) se confunde com o giro do 
verbo girar. E daí?” 

O jeito é lembrar a história do Costa e 
Silva. O general de plantão mandou a 
secretária redigir um memorando. Era 
para avisar o horário da reunião de 
sexta-feira. “Sexta-feira se escreve com 

x ou s?”, perguntou ela. “Mude para 
sábado”, resolveu o chefão. 

Fica a lição. A língua é um sistema de 
possibilidades. Se uma palavra dá duplo 
sentido à frase, fuja dela. Troque-a. Gerir 
pode ser administrar. Que tal gerenciar? 
Ou dirigir? Você escolhe.  

 
Dad Squarisi é jornalista, com trânsito 
em várias mídias. Graduada em letras, 

fez especialização em linguística e 
mestrado em teoria da literatura. 

Lecionou no Brasil e no exterior. É autora 
de diversos livros sobre redação 

profissional. Ministra regularmente 
palestras promovidas pelo CIEE, dirigidas 

a estagiários, aprendizes e estudantes.  
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Apesar de ser a maioria do 
eleitorado, as mulheres que se 

candidatam a cargos políticos 
representam 33,6% na concorrência eletiva. 
Na visão do presidente do TSE, ministro 
Edson Fachin, “a democracia sem 
expressão do feminismo se atrofia, torna-se 
mera formalidade, perde a 
representatividade”.  O ministro Fachin 
entende que a democracia não é plena sem 
apresentar a sua face feminina.   

POR FALAR EM 

ELEIÇÕES...

Campanha do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), veiculada entre junho a meados 
de julho (2022) em rede nacional e por 

diferentes meios, teve por tema a defesa de 
mais mulheres na política. Na verdade, ao 
veicular a campanha o TSE cumpre o que está 
explícito no artigo 93-A da Lei 9.504/1997 – “O 
Tribunal Superior Eleitoral (...) promoverá 
propaganda institucional destinada a incentivar 
a participação feminina, dos jovens e da 
comunidade negra na política (...). Sob o slogan 
“Mais mulheres na política. A gente pode, o 
Brasil precisa”, as peças da campanha do TSE 
destacaram a diferença entre o Brasil real e o 
Brasil político.

Para especialistas, como a professora de 
Comunicação Política da Universidade 
Federal do Paraná, Luciana Panke, uma 
das fortes causas da sub-representação 
feminina em cargos eletivos é a violência 
política de gênero, que pode ser definida 
como agressão f ísica, psicológica, 
econômica, simbólica. Para reverter o 
quadro, cresce o número de ações criadas 
para contribuir por maior presença da 
mulher na política. São exemplos a 
Plataforma 50-50, do Instituto Patrícia 
Galvão (IPG) e o Grupo de Pesquisa sobre Democracia e 
Desigualdades, da Universidade de Brasília (UnB), que conta com a 
parceria do TSE e da ONU Mulheres 

 Mulheres representam  

52% da população  
brasileira,  

contudo, dirigem apenas  

12% ou 668 dentre as  
5.568 prefeituras.  

 

Nos governos  
dos 26 estados do País e o Distrito 

Federal, a presença feminina  

não chega a 4%,  
enquanto nas duas  

Casas do Congresso,  

que reúnem 594 congressistas  

(513 deputados federais e  

81 senadores), há somente  

89 (15%) mulheres.

ALÉM DA QUESTÃO DA VISIBILIDADE DAS MULHERES, HÁ 
TAMBÉM A QUESTÃO DA EFETIVIDADE DAS MEDIDAS QUE 
VISAM GARANTIR A ELAS O ACESSO E A VOZ NOS 
ESPAÇOS DA VIDA POLÍTICA DO PAÍS”. 

Durante a abertura do Seminário Mais Mulheres na 
Política, no senado, a ministra do Superior Tribunal Federal 

(STF), Cármen Lúcia, comentou que a desigualdade 
relativa à presença de homens e mulheres se 
reflete no Judiciário – menos de 40% dos 
quadros da magistratura são ocupados por 
integrantes do sexo feminino. 

“É PRECISO LEMBRAR QUE, DENTRE 
AS MULHERES, HÁ GRUPOS AINDA 
MAIS PREJUDICADOS. NA 
MAGISTRATURA, APENAS 7%  
DAS MULHERES SÃO NEGRAS”, 
DESTACOU A MINISTRA.

Fontes: Senado Federal | TSE | Comunicação Ufpr / Imagens:[1]Marcelo Camargo/Agência Brasil [2]Nelson Jr./SCO/STF/Agência Brasil
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