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RESUMO 
 
Este relato apresenta o trabalho desenvolvido para o aproveitamento de uma oportunidade por 
uma universidade privada, da cidade de São Paulo, com o intuito de ajudar seus alunos a 
encontrarem estágios dentro de suas expectativas e as empresas a acharem estudantes dentro do 
perfil de suas demandas. Nesse sentido, foi elaborado o projeto de um serviço focado na 
integração dessas necessidades, com a intenção de criar valor para os estudantes, as empresas 
e a universidade. Sua implantação foi iniciada com a definição e a aquisição dos recursos 
essenciais. Estão detalhadas as fases de desenvolvimento do projeto desde os entendimentos 
iniciais sobre a demanda; seguida do diagnóstico para se obter as evidências sobre a 
oportunidade; da elaboração da estratégia com a indicação dos resultados esperados; dos 
recursos, capacidades e processos disponíveis e necessários, incluída a plataforma digital; o 
processo de intervenção para as mudanças e os resultados obtidos. Na elaboração da proposta, 
adotou-se uma inovação em relação aos concorrentes, com a concepção da integração de 
interesses entre os stakeholders, de modo que as necessidades de cada um sejam atendidas de 
maneira eficaz, com a troca permanente de informações entre eles. A complexidade enfrentada 
no trabalho se deve ao fato de haver processos, estruturas e comportamento humano já 
consolidados no ambiente interno, resistentes às mudanças com o novo serviço, apesar dos 
ganhos concretos para a universidade. Não obstante estar na fase inicial de implementação, o 
projeto já causou impactos com mudanças relevantes, promovendo alterações de processos, 
movimentação de pessoas e a aceitação pela reitoria e direção da Mantenedora de que o estágio 
pode ser um novo negócio produtivo, além de melhorar a imagem da Universidade no mercado.  

Palavras chaves: 

Estágio, desenvolvimento profissional, plataforma digital, negócio, oportunidade  
 

ABSTRACT 
This report presents the work done to seize an opportunity by a private university in the city of 
São Paulo to help students find professional internship within their expectations and companies 
to find students within the profile of their needs. In this sense, the project of a service focused 
on the integration of these needs was elaborated, with the intention of creating value for the 
students, companies and the university. Its implementation has already begun, with the 
definition and acquisition of essential resources. Project development phases are detailed, from 
initial understandings of demand, followed by diagnosis to evidence of opportunity, strategy 
design, expected outcomes, available resources, capabilities and processes, including the digital 
platform, the change intervention process and what has already been achieved. In the 
elaboration of the proposal, an innovation was adopted in relation to the competitors, with the 
conception of the integration of interests among the stakeholders, so that their needs are 
effectively met, with the permanent exchange of information between them. The complexity 
faced at work is due to the fact that there are processes, structures and human behavior, already 
consolidated in the internal environment, resistant to changes with the new service, despite the 
concrete gains to the university. Notwithstanding being in the initial phase of implementation, 
the project has already impacted with significant changes, promoting process changes, people 
movement and the acceptance by the Rectorate and the Maintainer's direction the professional 
internship can be a productive new business and enhance the university's image in the Market. 
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1 INTRODUÇÃO 

As universidades, além de transmitirem os conhecimentos necessários aos estudantes, 

também são vistas na comunidade como agentes facilitadores do relacionamento entre os alunos 

e o mercado de trabalho. Nesse sentido, identificou-se a oportunidade de ampliar esse 

relacionamento entre a Universidade, objeto deste relato, e as empresas ofertantes de estágios 

profissionais por meio de uma solução, na forma de um serviço para integrar os interesses e 

necessidades dos alunos, de empresas e da própria instituição universitária. 

A intenção é de se criar valor a esses três stakeholders, proporcionando aos alunos a 

possibilidade de explorar melhores as oportunidades para seu desenvolvimento profissional, às 

empresas a oferta de profissionais mais qualificados, e à Instituição o fortalecimento de sua 

imagem e reputação junto ao mercado, além de ganhos com a redução de burocracia e obtenção 

de melhores instrumentos de gestão desta atividade.  

Este relato detalha como foi desenvolvido o projeto para se chegar à proposta, desde as 

considerações iniciais, passando por um diagnóstico para se obter as evidências da 

oportunidade, a elaboração da estratégia para o seu aproveitamento com a indicação dos 

recursos necessários, o processo de intervenção para as mudanças e a avaliação dos resultados 

obtidos. Está fundamentado na metodologia da solução de problemas e aproveitamento de 

oportunidades de Marcondes, Miguel, Franklin e Perez (2017), voltada a tratar do 

desenvolvimento de negócios, dentro da realidade das organizações, com perspectivas de 

crescimento no seu segmento de atuação.  

Na elaboração da proposta, adotou-se uma inovação em relação aos inúmeros 

concorrentes, com a integração de interesses entre os stakeholders, de maneira que as 

necessidades de cada um sejam atendidas de maneira eficaz, com a troca permanente de 

informações entre eles. 

Também está demonstrada a complexidade de se conduzir a oferta de um serviço em 

um ambiente com processos e estruturas já consolidados, não obstante a proposta de mudanças 

apontar ganhos concretos à instituição. 

A proposta encontra-se atualmente em implementação, com uma plataforma digital já 

adquirida e em implantação, espaços físicos disponibilizados e pessoas sendo treinadas, 

conforme consta neste relato. 
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2 ENTENDIMENTO DA OPORTUNIDADE 

2.1 O serviço e a Universidade  

A Universidade, objeto deste trabalho, é mantida por uma associação civil de direito 

privado sem fins lucrativos, com finalidade educacional e filantrópica que oferece cursos em 

diversas áreas do conhecimento.  

Ao preparar profissionais para o mercado de trabalho, a Universidade, constitui-se em 

grande fornecedor de mão de obra qualificada para as empresas.  

Dentre as atividades formadoras dos futuros profissionais está a realização de estágio 

pelos alunos de graduação, definido como obrigatório para os cursos presenciais pela legislação 

do Ministério da Educação (lei 11.788 de 2008), conduzido por meio de processos 

administrativos dentro da estrutura da Universidade. Estes ocorrem de forma descentralizada 

pelas diversas faculdades, bem como por setor que atualmente é responsável pela tramitação 

burocrática dos processos de estágio.  

Cada faculdade tem procedimentos próprios para divulgação das vagas, utilizando-se de 

diversos meios, dentre os quais o Moodle (software acadêmico), blogs e redes sociais. A 

obrigatoriedade dos estágios, contudo, não restringe os estudantes a utilizarem os processos 

internos, podendo buscar vagas de estagiário por meio de plataformas digitais de intermediação 

de estágios ou diretamente nos websites das empresas contratantes. 

Esse serviço tem sido realizado gratuitamente pela Universidade. 

A figura 1 sintetiza como os stakeholders relacionam-se no processo de estágio.  

 

 
 
Figura 1. Relacionamento dos Stakeholders na realização de estágios. 
Fonte: Elaboração do autor  
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A principal fonte de receita da Universidade tem origem no pagamento de mensalidades 

por parte dos mais de trinta mil alunos dos cursos de graduação e pós-graduação nas 

modalidades presencial e a distância (EaD). Todos os alunos de cursos de graduação, na 

modalidade presencial, são obrigados a estagiar para se graduar. Além dos estágios 

obrigatórios, os estudantes de todas as modalidades realizam estágios não obrigatórios. 

Anualmente cerca de oito mil alunos realizam estágios em empresas. 

2.2 Os concorrentes e o mercado  

Ao avaliar a possibilidade de oferta do serviço de intermediação de estágios pela 

Universidade, identificam-se as empresas especializadas na intermediação de estágios que 

cobram as empresas pelos seus serviços. O CIEE (https://portal.ciee.org.br/) é a maior no 

segmento, contando em sua base mais de 16 mil instituições de ensino, 32 mil empresas e mais 

de 11 mil ofertas cadastradas. A Nube (https://www.nube.com.br/) é outra bastante atuante, 

possuindo convênio com cerca de 14 mil instituições de ensino e cerca de 10 mil empresas 

clientes. 

Algumas empresas, como é o caso da Super Estágios 

(http://www.superestagios.com.br), oferecem serviços adicionais que incluem testes e 

entrevistas para pré-seleção de candidatos aos estágios, fazendo com que estes só necessitem 

se deslocar para uma entrevista ao vivo se forem pré-selecionados. A 99Jobs 

(https://www.99jobs.com/) oferece serviços como o Online Employer Branding e Employee 

Experience, com foco em proporcionar experiências positivas para aumentar a  atração e 

retenção de talentos por meio de ambientes de trabalho que possam usufruir com satisfação. 

O segmento de franquias começou a ser explorado por empresas do segmento. Vanessa 

Bretas, gerente de inteligência de mercado da ABF (Associação Brasileira de Franquias), citada 

por Ferrasoli (2018), enfatiza o fato da existência de empresas que identificam nas franquias 

uma parceira que pode apoiar a atingir outros mercados sem a necessidade de abertura de novas 

operações. 

A empresa Super Estágios já atua desde 2009 como franqueadora, contando atualmente 

com 18 unidades em operação no país e mantendo mais de 2 milhões de estudantes cadastrados 

na plataforma. Poliana Ferraz, ainda segundo Ferrasoli (2018), fundadora daquela empresa, 

justifica que a crise não afeta este tipo de negócio, tendo em vista que a produção não pode 

parar e  o custo dos estagiários é menor, considerando que estes podem produzir tão bem quanto 

os outros funcionários, desde que com bom acompanhamento. 
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Ianelli, fundador da empresa Estagilize que chegou a ter seis franqueados, de acordo 

com Ferrasoli (2018), informa que a empresa está se reestruturando e passará a trabalhar com 

o modelo de licenciamento. Com isso, as unidades têm maior liberdade na gestão do negócio, 

porém, recebendo menos ajuda e orientações da matriz, não obstante a empresa continuar a 

prestar todo suporte aos franqueados. 

2.3 Caracterização da Oportunidade  

No interesse de se conhecer melhor as necessidades no recrutamento de estagiários por 

parte das empresas, foram realizados contatos com gestores de RH de corporações de médio e 

grande porte, em que se observou haver uma dispersão de meios nos processos de divulgação 

e contratação. Também foi observada uma crescente preocupação com os custos.  

Sob outra perspectiva, em conversas iniciais com os alunos, notou-se o interesse por um 

apoio maior da Universidade para a procura de estágios que viabilizem o seu desenvolvimento 

profissional de uma maneira satisfatória.   

A Universidade, por sua vez, tem uma preocupação crescente no desenvolvimento de 

carreiras dos discentes, conforme afirmou o gestor responsável pela área de desenvolvimento 

acadêmico: “Atualmente o setor de estágios é tratado apenas como um operador de atividades 

cartoriais, com o foco de atender atividades burocráticas, ficando a cargo das faculdades a 

gestão acadêmica. Cada faculdade possui uma coordenação para cuidar de estágios e não existe 

um sistema que integre e consolide as informações para a gestão”.  

Diante disso, partiu-se do pressuposto de haver indícios de oportunidade para se oferecer 

um serviço diferenciado e inovador para o encontro de estágios demandados pelos alunos da 

Universidade, dadas as possíveis lacunas (Johnson, Scholes & Whittington, 2007) diante de 

uma grande oferta de serviços, com características e práticas aparentemente diversas.  

Entendeu-se haver interesse por parte das empresas em dispor de um sistema eficiente de 

recrutamento e seleção que possibilite uma maior assertividade na busca de candidatos, 

viabilizando a redução do número de entrevistas e agilizando o processo seletivo, resultando 

em maior produtividade nas contratações.  

Apesar da relevância do estágio, o processo de oferta de vagas aos estudantes da 

Universidade vem se realizando de forma descentralizada e dispersa por vários meios o que 

levou ao entendimento de que estes possam ter interesse em um maior apoio para encontrar 

vagas que viabilizem o seu desenvolvimento profissional.  

Considerando que a Universidade atualmente não dispõe de uma estrutura que dê 

sustentação a um processo centralizado de oferta de vagas que possibilite maior agilidade e 
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assertividade tanto por parte dos estudantes quanto das empresas, vislumbrou-se desde já a 

necessidade de um efetivo serviço de intermediação de estágios. Por outro lado, o fato de 

existirem muitas empresas ofertando o serviço de intermediação demonstra que há demanda 

por este tipo de oferta. Sendo assim, uma vez que a Universidade dispõe de uma base 

significativa de alunos, vislumbrou-se a possibilidade de obtenção de uma receita adicional, por 

meio de um potencial modelo do negócio de estágios conforme apresentado na figura 2. 

 

 
Figura 2. Visualização do potencial modelo do negócio de estágios. 
Fonte: Elaboração do autor  

3 DIAGNÓSTICO DA OPORTUNIDADE 

Os indícios apresentados na caracterização da oportunidade foram objeto de 

aprofundamento, tendo em vista se chegar às suas evidências e concretudes. Para tanto, foram 

adotados os procedimentos considerados adequados para garantir a confiabilidade dos 

resultados em fontes secundárias e, a seguir, em fontes primárias, por meio de levantamentos 

realizados com alunos, gestores de empresas e da Universidade. 

Ao final, está apresentada a formulação da oportunidade que orientou a sequência do 
trabalho.  

3.1 Procedimentos adotados no diagnóstico 

Barney e Hesterly (2011, p.4) definem o processo de administração estratégica como 

um “conjunto sequencial de análises e escolhas que podem aumentar a probabilidade de uma 

empresa escolher uma estratégia que gere vantagens competitivas”. Ao detalhar este processo 

ressalta-se a importância de realizar a análise interna e externa a partir do entendimento da 
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missão e objetivos das organizações. O planejamento estratégico da Universidade contém dois 

objetivos relacionados a esta oportunidade:  

 Assegurar a excelência no aprendizado, a partir da melhoria contínua do ensino, 

objetivando atender às necessidades da sociedade, promover a interação 

internacional, fomentar a inovação e consolidar a Identidade Institucional. 

 Obter novas fontes de receitas  

Considerando estes objetivos, para um maior entendimento da oportunidade e a 

transformação de indícios em evidências (Marcondes et al., 2007), procedeu-se ao mapeamento 

dos aspectos do macro ambiente externo e a análise dos aspectos internos da Universidade.  

Os aspectos externos considerados foram os concorrentes, alunos, empresas e ameaças 

ao desempenho do negócio. Bauer e Gaskell (2007) indicam o uso de uma pesquisa qualitativa 

visando a compreensão maior de um tema e não uma generalização. Neste sentido, durante os 

procedimentos do diagnóstico, foram feitas entrevistas com gestores de empresas e 

profissionais de RH para o entendimento das necessidades das empresas. Também foram 

realizadas entrevistas junto aos representantes de classe de uma das faculdades) para identificar 

os interesses e a percepção dos estudantes no que se refere ao tema estágios e empregabilidade, 

conforme apresentado no Apêndice A. Estas informações serviram de base para a realização de 

uma pesquisa quantitativa com todos os alunos desta faculdade que estão estagiando.   

Visando à melhor compreensão dos aspectos internos, abrangendo os recursos e 

capacidades (Barney & Hesterly, 2011) bem como a abordagem atual e o funcionamento do 

processo de gestão de estágios, foram realizadas entrevistas com colaboradores da Universidade 

com o intuito de obtenção de subsídios para avaliar a capacidade de atendimento dos objetivos 

relacionados a esta oportunidade.  

O tratamento da documentação no processo burocrático do estágio não fez parte do 

escopo deste trabalho. 

3.1.1   Análise do ambiente externo  

Os autores Johnson, Scholes e Whittington (2007) ressaltam a importância de se analisar 

o ambiente das organizações para identificar as principais questões e as formas de lidar com a 

complexidade e a mudança. Os autores estruturam o ambiente em três camadas: o Macro 

ambiente, o segmento de mercado (setor) e o mercado (concorrentes), representadas na Figura 

3, analisadas a seguir, conforme o contexto deste projeto. 
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Figura 3. Ambiente externo. 
Fonte: Elaboração do autor baseado no modelo de Johnson, Scholes e Whittington (2007) 

Macro Ambiente  

Ao se analisar a influência do macro ambiente no aproveitamento da oportunidade, 

observa-se que a crescente evolução tecnológica, associada a crise político-econômica 

brasileira, tem gerado sérios problemas sociais devido ao desemprego. Naime (2019) enfatiza 

o aspecto do crescimento do desemprego associado ao fato de que a população subutilizada é a 

maior da série histórica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Por outro 

lado, conforme reportado por Moreno (2018), o principal programa governamental de 

financiamento estudantil (FIES) tem sofrido drásticas reduções. Neste cenário, alunos de ensino 

superior, com orçamento reduzido, buscam cursos de menor custo para estudar, reduzindo o 

número de matrículas e aumentando o índice de evasão em instituições de ensino de qualidade. 

A oferta de um serviço que integre os interesses de estudantes e  demandas de mercado, nas 

relações de estágio, tende a gerar condições de melhor empregabilidade aos discentes, podendo 

ser um fator importante para gerar vantagem competitiva à Universidade, tendo em vista a 

ampliação de oferta de valor a esse público, além de ajudar na redução de índices de evasão 

causadas pela diminuição do crédito estudantil e aumento do desemprego , por meio da renda 

gerada aos estagiários. 
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Segmento de Mercado 

O impacto de fatores como o desemprego e a evasão escolar, identificados no 

macroambiente, tende segundo Johnson et al. (2007) a gerar mudanças nas forças competitivas 

das organizações dentro de um setor  que compreende  um grupo de empresas produzindo o 

mesmo produto principal. Este projeto contempla o segmento de ensino superior, considerando 

como “clientes internos” os alunos e “clientes externos” as empresas de médio e grande porte. 

Para entender os fatores críticos de sucesso deste projeto, visando a criação de valor 

como uma via para a obtenção de vantagem competitiva, procurou-se, por meio de pesquisas 

de dados primários e secundários, identificar as necessidades de empresas e alunos, conforme 

abordado a seguir.   

Necessidades das Empresas 

Em entrevistas realizadas pelo autor junto a gestores de RH de empresas de médio e 

grande porte de diversos setores da economia, conforme resumido no quadro apresentado no 

Apêndice B constatou-se uma dispersão de meios utilizados para contratação de estagiários e 

que há uma demanda prioritária para tornar mais ágil e menos oneroso este processo.  

Outros aspectos importantes observados nestas entrevistas foram: 

 Perfil comportamental (proatividade, desenvoltura, criatividade, postura, ética, 

etc.)  e nível de conhecimentos gerais dos candidatos (inglês, português, redação, 

lógica, etc.) ter um maior peso na seleção em detrimento de aspectos técnicos, 

 Demandas por profissionais surgem a partir das áreas de negócio e são 

consolidadas pelo RH em processo único para a corporação, 

 Efetivação dos estagiários sempre que estes obtiverem uma performance 

adequada, tendo em vista a ótima relação custo/benefício com baixo risco, 

 Críticas à atuação das universidades nos processos burocráticos envolvidos na 

contratação. 

A importância do perfil comportamental e nível de conhecimentos gerais observados na 

pesquisa também são citados por Ismerim (2017) que, ao ouvir relatos de  profissionais de 

grandes recrutadoras, como a Nube, Cia. de Talentos, Page Talent e 99jobs, identificou como 

as principais características que as empresas buscam ao abrir vagas para estagiários: o interesse 

e a proatividade, rápido aprendizado sobre como funciona o mundo corporativo, assim como 

habilidade para aplicar o aprendizado da faculdade no trabalho. Dominar um idioma avançado, 

ter realizado intercâmbio internacional e experiências em empresas juniores, saber usar as 
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palavras de maneira educada, fazer um bom uso da gramática e domínio das ferramentas 

necessárias para sua área de atuação, são outras características muito valorizadas. 

Como constatado na pesquisa que as áreas de negócio são as demandantes de vagas, 

nota-se que, apesar do menor peso de aspectos técnicos no processo de seleção, a importância 

do aprendizado do conhecimento técnico tem importância fundamental no desempenho das 

atividades profissionais a serem exercidas em cada área. Melo (2016) enfatiza que o estágio 

proporciona a aplicação prática do conhecimento teórico, com a orientação de profissionais da 

área. A experiência adquirida, com a supervisão e correção durante as atividades exercidas, 

promove o desenvolvimento do estagiário, minimizando possíveis deficiências quando atuar 

como profissional. Portanto, o estágio tem como objetivo reforçar o aprendizado profissional 

por meio da experiência prática.   

Melo (2016) aborda, também, a importância de busca de estagiários, por parte das 

empresas, com objetivo de obter benefícios na formação do seu quadro de pessoal por 

anteciparem a preparação e desenvolvimento de profissionais qualificados, permitindo a 

descoberta de novos talentos. Além disso, promovem um espírito de renovação e oxigenação 

permanentes, proporcionando o acompanhamento dos avanços tecnológicos e conceituais. Esse 

sistema de seleção de futuros colaboradores reduz o investimento de tempo e salários, uma vez 

que a não vinculação empregatícia isenta a empresa de encargos sociais e trabalhistas. A oferta 

de estágios permite, também, que as empresas desempenhem seu papel social por ajudar na 

formação de nova geração de profissionais. Neste sentido Melo corrobora o que foi refletido 

nas entrevistas no que se tange a efetivação dos estagiários devido a ótima relação custo-

benefício com baixo risco. 

Ao aprofundar a análise sobre o processo de contratação nas empresas observou-se o 

interesse por maior assertividade na busca por estudantes qualificados para a vaga, reduzindo a 

quantidade de entrevistas e agilizando o processo seletivo reduzindo, desta forma, os custos 

envolvidos no processo. Ademais, após a seleção dos candidatos, nota-se a disposição por 

assegurar-se que estes tenham disponibilidade de horário para a realização do estágio, 

possibilitando uma maior agilidade com relação a liberação da documentação junto as 

universidades. Confrontando este cenário com a teoria dos custos transacionais de Williamson 

(1985), onde o autor defende que as organizações podem diminuir seus respectivos custos de 

transação e incrementar a competitividade no mercado, foi visualizada a possibilidade de 

redução de seus custos de transação, indo ao encontro à demanda prioritária, no sentido de 

conferir maior celeridade  aos processos de recrutamento e seleção.  
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Apesar da relevância do estágio, há indícios de que as universidades não estejam 

tratando o tema com a devida prioridade considerando-se que foi notado nas pesquisas uma 

insatisfação quanto ao atendimento das necessidades das empresas nos processos burocráticos 

envolvidos na contratação. Melo (2016) mostra a real importância do estágio para as 

universidades e empresas ao afirmar que “o estágio é um cartão de visitas da universidade 

mostrando a qualidade e potencialidade de seus alunos.”  Além disso, segundo ele, por meio 

dessa relação entre empresas e alunos, é possível empreender, inovar, realizar pesquisas, 

estender o conhecimento, fazer pesquisa e outras parcerias de enriquecimento mútuo 

proporcionando ganho pedagógico, social e econômico. 

Woodruff (1997), em seu modelo de hierarquia de valor, apresenta a importância da 

percepção de preferência do cliente em uma avaliação dos atributos de um produto e 

consequências do uso que podem facilitar (ou dificultar) o atingimento de objetivos e propósitos 

deste. Nessa perspectiva, a pesquisa ressalta a o interesse das empresas pela realização dos 

processos de recrutamento e seleção com maior celeridade a custos menores.  

Interesses dos Alunos 

Para um melhor entendimento das necessidades dos alunos, realizou-se uma pesquisa 

sobre o perfil dos estagiários no ano de 2019 identificando seus interesses e necessidades. 

Conforme detalhado no Apêndice C as questões foram respondidas por 437 estudantes, que 

realizam estágio em uma das faculdades, com enfoque na revelação dos principais fatores 

motivadores e os meios mais utilizados por esses jovens bem como o grau de satisfação destes 

quanto ao apoio fornecido pela Universidade na busca por uma vaga. Os resultados mais 

relevantes desta pesquisa mostraram que: 

 O maior desejo dos candidatos é o de conseguir experiência profissional por 

meio de um programa de estágio (98 %), seguido da renda para custear estudos 

(67%). Cumprir a carga horária necessária para o estágio obrigatório é relevante 

somente para 48% dos estudantes. 

 Os principais motivadores para a escolha das empresas onde irá estagiar 

consistem na possibilidade de efetivação (85%) e o valor da remuneração (86%). 

Cultura da Empresa (72%), tamanho (61%) e localização (64%) também 

apresentam relevância considerável na escolha. 

 Os meios de procura mais utilizados pelos jovens na busca por uma oportunidade 

são os websites de integradores, como por exemplo CIEE e Nube, (79%), 

indicações (76%), websites das empresas de interesse (69%) e redes sociais 
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(52%). Os principais meios empregados pela Universidade para divulgação de 

vagas são os menos utilizados: Moodle (37%) e Blogs (13%). Por outro lado, a 

falta de atualização de oportunidades, nos vários meios de procura, é um 

problema apontado por 58% dos estagiários. 

 Observa-se um grau de insatisfação quanto ao processo de obtenção de 

documentação para o início do estágio (39%), orientação e apoio na 

comprovação de estágio obrigatório (54%) e assistência na busca de 

oportunidades de estágio (58%). 

 A disponibilização, por parte da Universidade, de uma plataforma digital 

integrada para oferta de vagas de estágio, exclusivamente para os alunos, é 

considerada um importante facilitador para buscas e ampliação do leque de 

oportunidades para 96% dos estudantes. 

A pesquisa revela a importância que os alunos atribuem ao estágio para adquirir 

experiência profissional bem como a motivação para efetivação. Neste contexto é fundamental 

que este interesse seja um propulsor para a busca por uma melhor qualificação. Manoela Costa, 

gerente-executiva da Page Talent, segundo Reis (2018), ressalta o fato de que as vagas são 

escassas e, com isto, as empresas estão buscando pessoas qualificadas, fazendo com que o 

sucesso no estágio seja decisivo para a futura contratação do estagiário.  

Conforme apresentado na análise do macro ambiente, enfrenta-se uma conjuntura 

econômica de recessão e redução de crédito estudantil. Este cenário ajuda a explicar o fato dos 

discentes considerarem a obtenção de renda para custear os estudos como um fator de grande 

relevância para a realização do estágio, corroborando como o principal motivador para a escolha 

da empresa, a remuneração. 

O tamanho e a cultura organizacional são também motivadores relevantes para escolha 

da empresa. Neste sentido, Mavichian, de acordo com Reis (2018), afirma que "um estudante 

esperto, já vai no LinkedIn, adiciona o gestor, pesquisa sobre o ambiente da empresa, se está 

crescendo". Por sua vez a estudante Bianca Franco, ainda de acordo com (Reis (2018),  assim 

se expressou:  “busco uma empresa em que eu saiba que vou ser valorizada. Sempre procuro 

relatos de ex-funcionários e funcionários para saber como são tratados." 

Os websites de integradores e de empresas estão entre os meios de busca mais utilizados 

para procura de estágio. Nessa perspectiva Mavichian, de acordo com Reis (2018), ressalta a 

importância do estudante obter informação prévia da empresa, pois é comum o questionamento 

sobre o negócio e os motivos para a escolha da vaga. Mavichian cita como exemplo que, durante 
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um processo seletivo para o Twitter, foi solicitado que os estudantes abrissem o aplicativo da 

rede social no celular. Diversos candidatos foram reprovados por não terem o aplicativo, algo 

que poderia ser evitado se realizassem uma pesquisa prévia da empresa. 

Day (1994) enfatiza a importância de as organizações possuírem a habilidade de 

aprender sobre seus clientes a fim de poder sentir e agir continuamente em eventos e tendências 

nos mercados atuais e futuros. Ressalta também a relevância de iniciativas para melhorar a 

detecção de mercado e capacidade de entendimento das necessidades do cliente, de modo a 

viabilizar uma tomada de decisão eficaz. Os dados revelados pela pesquisa constituem-se em 

importante apoio para a Universidade melhorar o atendimento ao aluno, seu principal cliente.   

Concorrentes 

A análise da oferta do serviço de intermediação de estágios nesse segmento, 

considerando as empresas abordadas no item 2.2, observou-se que todas elas atuam por meio 

de plataformas digitais, conforme ilustrado nas figuras 4 a 7 e os seus serviços podem ser 

agrupados em três grupos de concorrentes, com foco principal em: 

 Intermediação de estágios, como é o caso do CIEE, Nube e Super Estágios, 

representando uma ameaça na medida em que possuem grande experiência na 

prestação deste tipo de serviço, além de dispor de uma base de dados com alunos 

de diversas instituições de ensino. 

 Recolocação de profissionais, como por exemplo a Catho, possuindo em sua 

base de dados não somente estudantes, mas profissionais qualificados que 

podem estar interessados em concorrer com os alunos da Universidade por vagas 

em determinadas ofertas de estágios. Isso pode ocorrer na medida em que 

existem estudantes que já atuam no mercado e possuem uma experiência 

acumulada por vários anos. Em um cenário de crise, com altos índices de 

desemprego, estes profissionais podem, no caso de perda de emprego, optar por 

voltar a fazer estágio como forma de garantir renda e retomar suas carreiras. 

 Apoio ao recrutamento e seleção por meio de aplicação de testes, entrevistas e 

serviços inovadores com foco em proporcionar experiências positivas para 

aumentar a atração e retenção de talentos. A 99Jobs é um dos principais 

concorrentes neste grupo.  
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Figura 4. Web Site – CIEE. 
Fonte: Portal CIEE 
 

 

 

Figura 5. Web site – NUBE 
Fonte: Portal NUBE 
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Figura 6. Web site – 99 JOBS 
Fonte: Portal 99JOBS 
 

 

Figura 7. Web Site – Super Estágios 
Fonte: Portal Super Estágios 
 

Por meio de consultas a websites de Instituições de ensino concorrentes no estado de 

São Paulo verificou-se que estas não possuem um serviço próprio para intermediação de 

estágios conforme a oportunidade identificada. Por outro lado, após visitas a algumas 

universidades em outros estados com  objetivo de conhecer como implantaram e têm operado 
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o serviço de intermediação de estágios e aconselhamento de carreira dos estudantes, constatou-

se que estas estão transformando as suas áreas de estágio em setores ativos de desenvolvimento 

de carreira, agilizando os processos operacionais e concedendo ao aluno oportunidades de 

coaching e exposição de seus currículos para o mercado de maneira centralizada, aumentando 

assim as chances de contratação.  

Ameaças 

Visando identificar as principais questões, relativas ao ambiente externo, que podem 

ameaçar o desempenho e viabilidade do negócio, são analisadas a seguir as cinco forças de 

Porter (2006): 

 Novos entrantes no mercado: O segmento já possui diversas empresas que 

realizam serviços de intermediação, divulgação e pré-seleção de estagiários. Por 

se tratar de um segmento altamente concorrencial sem barreiras legais e 

financeiras (investimento relativamente baixo), novos entrantes surgem com 

frequência.   

 Fornecedores: neste projeto tratam-se dos provedores de sistemas de TI para 

operar a plataforma. Uma vez que esta não exigirá softwares exclusivos que 

exijam grandes desenvolvimentos e uma manutenção compreensiva, a ameaça 

será pouco expressiva.   

 Produtos ou serviços substitutos: Atualmente não são observados substitutos, 

mas podem surgir oferta de serviços e produtos inovadores. 

 Consumidores e clientes: Há uma grande preocupação por custos em um setor 

altamente competitivo, o que pode afetar os resultados do negócio. 

 Rivalidade: Já existe uma grande variedade de empresas que realizam serviços 

de intermediação, divulgação e pré-seleção de estagiários. Estas poderão se 

incomodar com a oferta deste serviço na Universidade, visto que poderá reduzir 

o seu mercado.  Isso poderá acarretar uma eventual competição por preços mais 

baixos, com perda da rentabilidade desse negócio.  

3.1.2   Análise do ambiente interno  

O Processo de Tratamento de Estágios na Universidade  

Atualmente a área de estágios utiliza processos burocráticos que visam somente a 

tramitação e regularização da documentação dos alunos para que sejam cumpridas as exigências 
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da grade curricular de cada curso. Além disso, não há uma base de dados unificada com os 

currículos dos alunos e egressos.   

Apesar da obrigatoriedade para os cursos de graduação, cerca de 4 mil são estágios não-

obrigatórios, de um contingente de 8 mil alunos que realizam estágios anualmente, que 

correspondem a cerca de 25% do seu alunado. Os estudantes são responsáveis pela procura 

dessas oportunidades. Atualmente a oferta de estágios aos alunos ocorre de três formas: 

 A Universidade divulga as vagas disponibilizadas pelas empresas, diretamente 

junto às diversas faculdades de forma descentralizada, através de blogs e demais 

meios da internet, conforme apresentado na figura 8. 

 As empresas utilizam-se de organizações que ofertam e intermediam estágios, 

dentre as quais destacam-se o Centro de Integração Escola Empresa - CIEE com 

cerca de 40% dos alunos, além de concorrentes como Super Estágios, Nube, 

ValorRH, Futura Estágios, Catho, entre outros. Estas organizações são 

responsáveis pela alocação anual de cerca de 4.000 estagiários da Universidade, 

cobrando das empresas contratantes uma taxa de cerca de R$ 1.200,00 por 

aluno/ano para prestar um serviço básico de cadastramento e oferta de currículos 

de candidatos. Os alunos candidatam-se diretamente nos sites destes 

intermediários e concorrem às vagas.  

 As empresas divulgam as vagas e os alunos candidatam-se diretamente em seu 

site. 

 A Universidade realiza feiras de recrutamento, onde diversas empresas divulgam 

e apresentam oportunidades de estágio, com a circulação de mais de 8.000 

alunos durante dois dias. 
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Figura 8. Fluxo interno da divulgação de estágios na Universidade. 
Fonte: Elaboração do autor  

 

A busca de vagas por parte dos alunos ocorre por meio de diversas plataformas ou 

diretamente nas feiras de recrutamento, de acordo com o interesse e disponibilidade de cada 

um, conforme o fluxo representado na figura 9. 

 

 
Figura 9. Fluxo da busca de vagas por alunos. 
Fonte: Elaboração do autor  
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A Universidade, ao disponibilizar a oferta de estágios nas diversas faculdades, por 

diversos meios e de modo não integrado, faz com que cada aluno procure oportunidades de 

estágios nos meios onde tenha mais afinidade ou conhecimento, o que talvez inviabilize o 

acesso a todas as vagas disponíveis. Essa forma de agir expõe a racionalidade limitada, 

classificada por Williamson (1985) como racionalidade fraca, onde os agentes econômicos não 

conseguem estabelecer estruturas de governança para reduzir os custos com falhas de mercado. 

Silva (2009) enfatiza que, nessa abordagem, os agentes buscam estabelecer rotinas que que nem 

sempre são adequadas estrategicamente para enfrentar contingências não previsíveis.  

Neste contexto, um exemplo de falha de governança da Universidade pode ser 

observado ao analisar o depoimento do estudante Ivan Teixeira, “Ao encontrar uma 

oportunidade de estágio em um Blog me candidatei e fui chamado para uma entrevista na 

empresa. A entrevistadora me questionou porque haviam candidatos de outras universidades 

uma vez que ela havia anunciado a vaga somente na Universidade?”.  

Pode-se observar neste caso que, ao anunciar a vaga no Blog, a Universidade liberou 

informações para quaisquer pessoas com acesso a Internet, sem cuidados com segurança ou 

sigilo, abrindo uma brecha para alunos de outras faculdades, aproveitando-se desta lacuna, 

utilizar um comportamento oportunista, definido por Williamson (1985,p.47) como uma ação 

deliberada em que  “os agentes econômicos buscam seus próprios interesses nas transações, 

agindo em benefício próprio,  aproveitando-se de lacunas e omissões contratuais em detrimento 

de parceiros” . Silva (2009) ressalta que, para Williamson, os seres humanos se comportarão de 

forma oportunista se tal comportamento for possível e lucrativo. No exemplo citado pode-se 

observar também uma comunicação pouco eficiente que limita ainda mais aspectos racionais 

no processo.  

Em seu estudo sobre racionalidade limitada Silva(2009, p.21) aborda aspectos 

relacionados a comunicação como a “incapacidade do ser humano para expressar seus 

conhecimentos e sentimentos mediante o uso de palavras, números ou escrita de tal forma que 

possa ser entendido completamente pelos demais” , fundamentando em sua pesquisa a 

influência positiva exercida pela racionalidade limitada sobre o comportamento oportunista dos 

agentes econômicos.  

Outra consequência das formas de divulgação de vagas pela Universidade é o aumento 

do grau de incerteza sobre o sucesso dos estudantes nos processos seletivos tendo em vista a 

tendência de ampliação da concorrência devido ao maior número de candidatos de outras 

universidades. Silva e Brito (2013, p.183) mostram que a incerteza tem sido associada ao “grau 
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de imprevisibilidade das mudanças e do grau de dissimilaridade dos seus elementos, 

caracterizados e consolidados ao longo dessas últimas décadas nas dimensões dinamismo e 

complexidade ambiental”.  

Ao se levantar as ações da Universidade para a aproximação dos estudantes com o 

mundo empresarial, constatou-se que havia sido criado um componente curricular voltado ao 

empreendedorismo em todas as faculdades, fornecendo uma visão básica sobre os desafios para 

desenvolver e gerir um negócio. Além desta matéria, uma das faculdades  possui uma disciplina 

voltada a orientar o aluno quanto às características e necessidades do mundo empresarial. 

Contudo, esta tem sido uma iniciativa isolada. Outras faculdades abordam o tema de formas 

diferentes e algumas não possuem nenhuma prática neste sentido. 

Existem outras iniciativas que buscam aproximar o aluno do mercado de trabalho como, 

por exemplo, o trabalho em empresas júniores, feiras de recrutamento, iniciação científica, 

ofertas de intercâmbio, entre outras. Embora algumas destas ofertas sejam realizadas 

isoladamente em algumas faculdades, as feiras de recrutamento tem sido um importante evento 

para oferta de oportunidades a todos os alunos. 

A Universidade planeja integrar estas ações visando apoiar o desenvolvimento de 

carreiras dos alunos, conforme afirmou em entrevista o gestor da área de desenvolvimento 

acadêmico:  

Planejamos transformar a área de estágios em um setor ativo de desenvolvimento de 
carreiras, agilizando os processos operacionais, integrando as informações das diversas 
unidades acadêmicas e concedendo ao aluno oportunidades de participar de seções de 
planejamento de carreira, preparação de currículo, revisão de foco profissional e 
preparação para entrevistas, aumentando assim as chances de contratação.  
 
Por outro lado, em conversas com diretores de várias faculdades da Instituição, 

observou-se que a gestão dos processos de estágio deverá continuar a ser realizada de forma 

descentralizada, uma vez que envolvem aspectos pedagógicos peculiares a cada curso. 

Em entrevista junto à diretoria da Mantenedora constatou-se uma intenção contrária ao 

aumento no valor das mensalidades dos cursos de graduação ou cobrança por algum serviço 

adicional a ser oferecido aos alunos.  

Planejamento Estratégico da Universidade 

A diretoria executiva da Mantenedora, a reitoria e as faculdades avaliam anualmente os 

resultados da Universidade e elaboram um planejamento estratégico para os próximos anos.  

Ao analisar os relatórios da área de Controladoria da Mantenedora, observou-se que, ao longo 

dos últimos anos, tem ocorrido uma diminuição da inscrição em vestibulares em diversos 
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cursos. A partir da constatação da queda do número de alunos matriculados foram criadas metas 

para obtenção de novas fontes de receitas e ampliação do relacionamento com o mercado.  

 

3.1.3   Revelações do Diagnóstico  
 

Os resultados do diagnóstico possibilitaram identificar informações valiosas para o 

projeto, considerando o atendimento das necessidades de alunos, empresas e da Universidade, 

com base em informações de fontes primárias e secundárias. 

O principal objetivo dos alunos, com a realização do estágio, baseia-se na busca pela 

obtenção de experiência e valorização profissional, além da possibilidade de conseguir uma 

renda para custear os estudos e seus gastos pessoais. A possibilidade de ser efetivado, o valor 

da remuneração e a cultura da empresa são os grandes motivadores para a escolha de uma 

empresa. A melhoria da empregabilidade é vista como resultado da experiência prática, a partir 

da qual o aluno poderá ter um crescimento profissional com a efetivação na empresa. Conforme 

Reis (2018) "Não tem vaga sobrando. As empresas estão buscando pessoas realmente 

qualificadas, e o estágio é decisivo para a contratação".   

Pesquisar vagas em websites tem sido o principal meio utilizado para encontrar 

oportunidades de estágio, corroborando com a afirmação de Reis (2018) que ressalta a 

importância dos estudantes informarem-se sobre a empresa antes de participar do processo 

seletivo para não serem surpreendidos ao serem questionados sobre o negócio e os motivos para 

ter escolhido aquela vaga.  

As empresas, por sua vez, utilizam uma grande variedade de meios para recrutamento e 

seleção de estagiários e têm como prioridade a redução de custos neste processo. Há uma 

tendência a efetivação dos estagiários sempre que estes obtiverem uma performance adequada, 

tendo em vista a relação custo/benefício favorável, com baixo risco, dentro de um espírito de 

renovação permanente que contribuirá para a preparação de novas gerações de colaboradores, 

viabilizando a formação de um quadro qualificado de profissionais. Melo (2016) aborda este 

aspecto ao ressaltar que as empresas buscam estagiários com objetivo de obter benefícios na 

formação do seu quadro de pessoal por anteciparem a preparação e desenvolvimento de 

profissionais qualificados, permitindo a descoberta de novos talentos. Ele destaca também que 

o sistema de seleção de futuros colaboradores reduz o investimento de tempo e salários, uma 

vez que a não vinculação empregatícia isenta a empresa de encargos sociais e trabalhistas.  

Os aspectos comportamentais mais relevantes apontados pelos gestores de RH, também 

mencionados por Ismerim (2017), englobam o interesse e proatividade, rápido aprendizado 
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sobre como funciona o mundo corporativo, desenvoltura e habilidade para aplicar o 

aprendizado da faculdade no trabalho, boa educação, bom vocabulário, fala correta, raciocínio 

lógico, bem como o domínio de um segundo idioma. As áreas de negócio são as demandantes 

de vagas, o que torna o conhecimento técnico um aspecto necessário para o desempenho das 

atividades profissionais. Melo (2016) enfatiza que o estágio proporciona a aplicação prática do 

conhecimento teórico, com a orientação de profissionais da área, reforçando o aprendizado 

profissional por meio da experiência prática.   

Apesar das empresas tenderem a considerar o perfil comportamental e nível de 

conhecimentos gerais como principais fatores nos processos seletivos, ao analisar a grade 

curricular dos diversos cursos oferecidos pela Universidade, observa-se que existem matérias 

focadas no entendimento do mercado e empresas, que poderiam ser aprimoradas com a inserção 

de temas em conformidade com o perfil dos profissionais requeridos pelo mercado 

especialmente no que se refere a aspectos comportamentais. Arcoverde (2011) relata a opinião 

de Rafael Fernandes, diretor de desenvolvimento de ensino corporativo para a América do Sul 

da Alcatel-Lucent University, enfatizando que a grande distância entre a academia e as empresas 

cria uma lacuna entre a formação dos profissionais e as exigências do mercado ao afirmar que 

“A universidade dá a técnica, mas não desenvolve questões comportamentais, como liderança 

e atitude, e a educação corporativa gasta muito tempo corrigindo isso”.  

O setor de estágios da Universidade tem o foco de atender somente atividades 

burocráticas e iniciativas que buscam aproximar o aluno do mercado de trabalho, ocorrendo de 

maneira dispersa entre as faculdades. Ciente da importância do estágio, a Universidade planeja 

integrar estas ações visando apoiar o desenvolvimento de carreiras dos discentes. Conforme 

afirma Melo (2016), “o estágio é um cartão de visitas da universidade mostrando a qualidade e 

potencialidade de seus alunos”   

A insatisfação sobre a atualização pouco frequente de vagas nos websites e outros meios 

de procura, de maneira geral, é criticada pela maioria dos estudantes, que também a estende à 

Universidade, devido ao apoio ser ainda pouco efetivo na orientação e comprovação de estágio 

obrigatório, bem como da assistência na busca por oportunidades de estágios.  

Contudo, a quase totalidade dos estudantes considera a possibilidade de uso de uma 

plataforma digital para oferta de vagas, exclusivamente para os alunos da Universidade, como 

um eficiente meio para facilitar o processo de busca.    
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3.2 Oportunidade definida 

Após o diagnóstico, a oportunidade mostrou-se mais focada e condizente com as 

necessidades de cada stakeholder, qual seja, atender as necessidades dos alunos por vagas que 

possibilitem o seu desenvolvimento profissional, a melhoria da sua empregabilidade, por meio 

de apoio efetivo, e  as empresas que demandam estagiários mais qualificados e a descoberta de 

novos talentos, com maior agilidade e redução de custos na contratação de estagiários.  

3.3 Objetivos  

A partir da oportunidade definida, espera-se com o seu aproveitamento: 

 Atender e superar as expectativas dos alunos ao permitir o desenvolvimento de 

suas carreiras, aumentando suas chances de ingresso no mercado de trabalho; 

 Permitir às empresas obter maior celeridade nos processos de recrutamento e 

seleção de estagiários, excedendo suas expectativas ao propiciar a revelação de 

novos talentos que poderão renovar o seu quadro de colaboradores, com custos 

reduzidos;  

 Possibilitar à Universidade obter vantagem competitiva de maneira a gerar 

receitas futuras por meio do serviço de intermediação de estágios, fortalecendo 

a sua marca perante a comunidade. 

4 PROPOSTA DE APROVEITAMENTO DA OPORTUNIDADE   

Partiu-se do pressuposto de que a eficácia se obtém com a convergência cada vez maior 

entre as necessidades de estagiários e empresas, para a concepção de um serviço de integração, 

diferenciado e personalizado, por intermédio de uma plataforma digital. 

4.1 Processo de elaboração da proposta 

O desenvolvimento da proposta partiu dos elementos essenciais identificados tanto para 

estagiários como para empresas, constantes na oportunidade definida, visando ao atingimento 

dos objetivos com o seu aproveitamento. 

4.1.1   Condições objetivas de competição 

Após a identificação dos agentes do macro ambiente externo e internos da Universidade, 

buscou-se o conhecimento dos seus recursos, capacidades e processos disponíveis, necessários 

ao aproveitamento eficaz da oportunidade. Para isso foi realizada a análise SWOT, 
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compreendendo as ameaças representadas pelo ambiente externo, e os pontos fortes e fracos 

existentes. 

A principal ameaça ao aproveitamento da oportunidade está relacionada aos 

concorrentes externos, sejam eles de serviços de intermediação de estágio, recrutamento e 

seleção ou de recolocação de profissionais. As empresas que mantém parcerias com a 

Universidade, potenciais clientes para o novo serviço de intermediação, já possuem contratos 

com as empresas concorrentes. Ao analisar as 5 forças de Porter (2006) no item 3.1.1 foi 

apontada a ameaça representada pelas empresas concorrentes, além da ausência de barreiras 

significativas a novos entrantes no mercado.  

Como principal ponto forte identificado está a marca da Universidade, que está 

consolidada no mercado com boa reputação junto aos estudantes, além de possuir muito boa 

avaliação no MEC. A existência de uma base de dados com mais de 100 empresas com as quais 

mantém relacionamento, pode ajudar na prospecção e oferta do novo serviço. Outro ponto forte 

da Universidade está na atuação das áreas de marketing, que divulgará o serviço para alunos e 

empresas e a de inteligência de negócios, responsável por realizar pesquisas de mercado e 

análise dos concorrentes e administração de estágios, com o conhecimento do funcionamento 

burocrático dos processos junto as empresas.  

O principal ponto fraco identificado foi a inexperiência com a gestão do novo negócio. 

Atualmente a Universidade não possui um serviço específico para suportar o aluno na busca 

por melhores oportunidades profissionais, fazendo com que eles tenham que procurar por vagas 

em diversos canais. O acompanhamento e controle dos volumes de vagas ofertadas é precário, 

há demora na divulgação de anúncios pelas faculdades e uma baixa sinergia entre as iniciativas 

de aproximação do aluno com o mercado. 

A figura 10 apresenta uma síntese das condições de concorrência que a proposta 

enfrentará. 
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      Figura 10. Análise SWOT – Oportunidade, Ameaças, Forças e Fraquezas .         
       Fonte: Elaboração do autor. 

4.1.2   Elaboração de estratégias alternativas 

Na busca pelo posicionamento no mercado, foi feita a análise com base na matriz de 

Ansoff (WEISS, 2011) que trata da relação produto/serviço x mercado, tendo-se considerado 

como mais apropriada a orientação da penetração do mercado, com a oferta do serviço em 

mercado atual e com concorrentes estabelecidos há tempos. Diante disso, entendeu-se que o 

serviço precisaria ser oferecido de maneira diferenciada para ser reconhecido como inovador.  

Johnson et al. (2007) destacam a importância da organização propiciar a seus clientes 

aquilo que eles querem ou precisam, de forma melhor ou mais efetiva que os concorrentes, a 

fim de obter vantagem competitiva. Os autores apresentam um “relógio” estratégico, conforme 

ilustrado na figura 11, com diversas opções de estratégia quanto a oferta, baseadas em custos 

ou diferenciação, conforme diferentes graus de preços e benefícios a serem ofertados.  

 

Forças 
 Universidade com boa avaliação no 

MEC; 
 Marca consolidada; 
 Área de estágios possui parceria com 

mais de 100 empresas; 
 Iniciativas que já existem de 

aproximação, como feiras, ofertas de 
intercâmbio, empresas juniores etc; 

 Apoio das áreas de negócio, 
Marketing, Estágios e Inteligência de 
mercado  

 

Oportunidade 

Atender as necessidades dos alunos que 
buscam vagas que possibilitem o seu 
desenvolvimento profissional, a melhoria 
da empregabilidade, por meio de apoio 
efetivo, e as empresas que demandam 
estagiários mais qualificados e a 
descoberta de novos talentos, com maior 
agilidade e redução de custos na 
contratação de estagiários.  

Ameaças 

Concorrentes Externos de serviços de: 

 Intermediação de estágio; 
 Recrutamento e seleção; 
 Recolocação de profissionais; 

       

       Mercado não ser receptivo a nova oferta 

 

Fraquezas 
 Ausência de: 

• Conhecimento sobre o novo negócio; 
• Controle e acompanhamento de vagas; 
• Serviço de suporte ao aluno para busca   

de melhores oportunidades profissionais; 
 Demora de divulgação de anúncios pelas 

faculdades; 
 Ausência de sinergia entre as iniciativas 

de aproximação do aluno com o mercado 
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 Figura 11.  Relógio estratégico – Opções de Oferta. 

             Fonte: Johnson, Scholes e Whittington (2007) 
 

A partir das revelações de que as empresas buscam formas de redução de custos e da 

existência de vários concorrentes estabelecidos no mercado, conforme explicitado no item 2.2, 

optou-se pela rota 3 (híbrida) apresentada na figura 11, procurando disponibilizar um serviço 

com preço mais baixo que os concorrentes entregando benefícios superiores.  

As empresas somente terão custos pelos estudantes contratados para estagiar, com um 

valor sugerido de R$800,00 a ser pago em um plano anual, inferior à média, praticada pelos 

concorrentes no mercado, de cerca de R$ 1.200,00. A participação na plataforma, por meio da 

oferta de vagas, não acarretará nenhum custo para as empresas. Os alunos, por sua vez, poderão 

cadastrar seus currículos e participar dos processos seletivos de forma gratuita. 

O serviço atenderá à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGDP), de n. 13.709, de 

14 de agosto de 2018, que regulamenta o tratamento de dados pessoais no Brasil, tanto pelo 

poder público quanto pela iniciativa privada, contendo disposições que objetivam fortalecer a 

proteção da privacidade dos usuários e de seus dados pessoais.  Os estudantes e empresas não 

terão seus dados pessoais divulgados. No caso dos alunos, caso tenham interesse em utilizar o 

sistema, deverão efetuar o cadastro informando o número de registro na faculdade e demais 

dados pessoais.  
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As empresas, por sua vez, para poderem ter acesso ao sistema, deverão se cadastrar 

sujeitas a análise prévia pela Universidade, para terem acesso aos dados apenas dos estudantes 

que se candidatarem espontaneamente às vagas divulgadas. 

Pelo fato de envolver a integração entre alunos e empresas, foram formuladas duas 

estratégias alternativas, abaixo apresentadas, para implementação da proposta: 

Alternativa 1: Iniciar a oferta do serviço junto às empresas  

Promover o serviço diretamente às empresas com as quais já existam parcerias, 

ofertando um preço inferior ao da concorrência e apresentando diferenciais que englobam a 

pesquisa parametrizada de currículos, bem como funcionalidades para facilitar o gerenciamento 

dos candidatos.  

A justificativa para isso, é de conferir maior objetividade na busca por estudantes 

qualificados para a vaga, reduzindo a quantidade de entrevistas e necessidade de uso de outros 

meios para recrutamento e seleção, tornando o processo seletivo mais ágil e menos oneroso. 

Outro diferencial a ser ofertado é a gestão de contratos e informações financeiras que 

viabilizarão uma melhor organização e maior celeridade aos processos burocráticos. Essa 

alternativa foca primeiro no cliente pagante, tendo em vista que as empresas é que viabilizarão 

financeiramente o negócio. Considerando o fato da Universidade não possuir experiência nem 

tradição neste tipo de serviço e a existência de grande concorrência a ser enfrentada, esse 

aprendizado seria muito relevante para o sucesso do serviço. Nesse caso, a mobilização dos 

alunos já precisaria estar em andamento. 

Alternativa 2: Iniciar a oferta do serviço pelos alunos 

Divulgar o novo serviço ao alunado da Universidade, informando sobre o suporte que 

será oferecido ao estudante para ele ser bem sucedido nos processos seletivos, aumentando a 

possibilidade de obtenção de experiência e valorização profissional. Este suporte abrangeria 

funcionalidades como apoio a criação de currículos e portfólio pessoal, simulação de 

entrevistas, configuração de agente automatizado de pesquisa de vagas e acompanhamento das 

oportunidades de interesse. Outro importante aspecto do serviço, consiste na orientação e apoio 

na comprovação do estágio obrigatório mediante acompanhamento dos contratos em 

andamento ou finalizados, bem como relatórios de atividades.  

 O fundamento para esta oferta reside no fato de que, ao viabilizar um maior apoio ao 

estudante para que este seja bem sucedido nos processos seletivos, estes terão importantes 

incentivos para utilizar a plataforma. Na medida em que a adesão dos alunos crescer aumentará 
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a atratividade do serviço às empresas pois estas poderão obter resultados imediatos a partir de 

uma base de dados com volume expressivo de potenciais candidatos.   

Essa alternativa exigiria que o relacionamento com as empresas já estivesse em 

andamento com a expectativa de receberem estagiários conforme a necessidade delas. 

Ao analisar as duas alternativas estratégicas optou-se por uma terceira alternativa que 

incluísse ambas, que resultou na proposta de solução apresentada a seguir.  

4.2 Solução adotada  

Oferecer às empresas parceiras da Universidade um serviço de integração entre alunos 

de graduação e o mundo corporativo, para atividades de estágio profissional, apresentando 

diferenciais que abrangem um preço inferior ao da concorrência e funcionalidades que 

viabilizam uma melhor gestão e maior celeridade nos processos seletivos, bem como uma maior 

agilidade e organização nos processos burocráticos.  A mesmo tempo deverá ser divulgado o 

novo serviço ao alunado da Universidade, informando sobre o suporte que será oferecido ao 

estudante para que tenha sucesso nos processos seletivos de vagas condizentes com suas 

expectativas de desenvolvimento profissional. 

Trata-se de uma estratégia diferenciada de outras Instituições de Ensino Superior 

concorrentes, na medida em que possibilita a mudança de enfoque do tratamento de estágios, 

de mera obrigação curricular a ser cumprida pelos estudantes, para uma importante etapa do 

desenvolvimento profissional e a melhoria da empregabilidade dos discentes.  

A apresentação do serviço às empresas, a ser realizada por meio de abordagem direta e 

de um evento de lançamento, deverá enfatizar o potencial quanto a disponibilidade de alunos 

talentosos para atendimento das exigências comportamentais e de formação técnica 

demandadas pelo mundo corporativo, além da oferta de um período de 6 meses de “degustação” 

da plataforma sem custo. Como suporte aos serviços, o design da plataforma deverá propiciar 

funcionalidades capazes de viabilizar a redução de custos ao facilitar a pesquisa e escolha dos 

estagiários.  

 

4.3 Resultados Esperados  

Com a solução proposta, nos próximos cinco anos, espera-se integrar interesses e 

necessidades de alunos, empresas e a Universidade, gerando valor a todos.  

Da parte dos alunos, que tenham sucesso nos processos de recrutamento e seleção que 

vierem a participar, possibilitando seu desenvolvimento profissional e obtenção de 
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remuneração compatível. Estima-se um volume de 800 estagiários contratados no primeiro ano, 

com incremento de 30% ao longo dos próximos anos, atingindo 2.285 no 5o ano , totalizando 

7.234 em 5 anos (vide Apêndice G) . O aumento esperado da média de remuneração a uma taxa 

de 5% ao ano, totalizando 25% ao final do 5o. ano.    

Quanto às empresas, ter agilizado os processos seletivos e reduzido os custos com um 

volume significativo de potenciais candidatos qualificados e com perfil adequado às suas 

demandas.  A previsão é de que, com a melhor organização nos processos burocráticos, o tempo 

de tramitação dos contratos de admissão dos estagiários pode ser reduzido de uma média de 2 

semanas para 3 dias. Por outro lado, tem-se como meta manter o custo do serviço sempre 20% 

abaixo da média do mercado, que será constantemente monitorada pela área de negócios junto 

as empresas. 

Com relação à Universidade, a obtenção de uma nova fonte de receita com o serviço, 

com processos e controles mais eficientes, por meio de indicadores de negócio. A expectativa 

de obtenção de receita com o novo serviço é de R$ 640.000 no primeiro ano, tendo um 

incremento de 30% ao ano, atingindo R$ 1,827 milhões no quinto ano. Ao melhorar o 

atendimento às necessidades de alunos e empresas, tenderá a fortalecer sua marca frente ao 

mercado com propensão de ampliação na captação de estudantes em seus vestibulares e uma 

maior aproximação com empresas, podendo aumentar o interesse na aquisição de cursos e 

projetos de seu interesse. De modo conservador, estima-se uma ampliação da captação de 

estudantes nos vestibulares em 5 % ao ano, bem como um incremento de 3% ao ano nas vendas 

de cursos e projetos para empresas. Com uma maior satisfação dos alunos, há ainda a 

expectativa de que haja uma contribuição para a desistências dos cursos e redução da 

inadimplência, bem como o fortalecimento do relacionamento com egressos, potencializando 

vendas de novos cursos de extensão e pós-graduação. Atualmente aproximadamente 10% dos 

alunos desistem dos cursos ou tornam-se inadimplentes, representando cerca de 3.200 alunos 

por ano, o que totaliza ao redor de 16.000 alunos em 5 anos. Considerando a expectativa de que 

um total de cerca de 7.000 estudantes realizarão estágio por meio do novo serviço em 5 anos 

(vide Apêndice G), tendo a premissa de que cerca de 10% destes alunos poderiam tornar-se 

inadimplentes se não tivessem uma renda adequada para custear os estudos, obtém-se uma 

estimativa de redução de 4% (700/16.000) dos índices de evasão e inadimplência.  

A tabela 1 sintetiza os resultados esperados com a estratégia de aproveitamento da 

oportunidade. 
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Tabela 1  
Resultados Esperados com a Estratégia de Aproveitamento da Oportunidade 

 

Nota. Elaboração do autor. 

 

4.4   Recursos e capacidades necessários 

A avaliação dos recursos e capacidades necessárias à implementação da estratégia, 

concentra na plataforma digital o seu recurso mais expressivo, pois será por meio dela que o 

serviço será realizado. A forma do seu desenvolvimento já foi decidida, cujo processo está 

apresentado detalhadamente mais adiante. Além disso, serão necessários outros recursos e 

capacidades para que possa operar de maneira a garantir os resultados esperados, destacados a 

seguir.        

A Universidade já possui espaço físico para o atendimento a empresas e alunos. 

Também será necessário dispor de um coordenador, dois promotores de vendas, uma secretária 

e um auxiliar administrativo, bem como de novos colaboradores para o desenvolvimento do 

novo negócio.  

No que tange as capacidades a serem desenvolvidas, será necessário se dispor de pessoas 

habilitadas para operar a plataforma, no suporte aos alunos para a busca de melhores 

oportunidades profissionais, controle e acompanhamento de vagas e divulgação centralizada de 

anúncios. Nesse sentido, será necessário haver um sistema para acompanhamento e avaliação 

de desempenho da operação, alimentado por informações fornecidas pela gerência de 

Objetivos Definidos Resultados Esperados Beneficiados Indicadores de Resultado 

Apoiar estudantes na busca de melhores 
oportunidades de estágio 

Aumento do volume de estagiários  contratados    
Aumento do valor médio de remuneração 

. Alunos
Volume de estagios obtidos por meio do 
serviço  de integração                                                  
Valor da remuneração média dos estagiários 

Agilizar e reduzir custos nos processos 
de recrutamento e seleção de estagiários 

Redução do tempo médio de tramitação dos 
contratos
Custo do serviço de integração 20% abaixo da 
média do mercado

. Empresas 

Custo médio do serviço de integração por 
estagiário                                                         
Tempo médio de tramitação de contratos por 
estagiário

Obtenção de  vantagem competitiva por 
meio do fortalecimento de sua marca 
perante a comunidade

Ampliação da captação de estudantes nos 
vestibulares 
Fortalecimento da marca - aumento de venda 
de cursos e projetos 
Redução dos índices de evasão e 
inadimplência 
Obtenção de receita com o novo serviço 
Fortalecimento do relacionamento com 
egressos, com potencial de vendas de novos 
cursos                                                                                                                             
Melhoria nos processos e controles por meio 
de indicadores de negócio

. Alunos

. Instituição

Total alunos vestibulandos                              
Volume de vendas de cursos de extensão                                 
Volume de vendas de cursos de pós-graduação                                                 
Volume de vendas de projetos                            
% médio de evasão                                                      
Valor total inadimplência                                                                                           
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controladoria e área de negócios da Mantenedora e outras provenientes da consolidação de 

dados da plataforma digital, conforme apresentado na figura 12.  

 

 

             Figura 12.  Sistema de Avaliação de Desempenho. 

            Fonte: Elaboração do Autor 
 

Foi contratada uma consultoria para a formação da expertise necessária aos 

colaboradores das áreas de negócios, estágios e docentes que irão desenvolver e trabalhar no 

novo negócio. Um apoio institucional deverá ser dado pela área de desenvolvimento acadêmico 

para promover a integração entre as faculdades no que se refere a iniciativas de aproximação 

do aluno com o mercado, por meio de workshops, palestras e eventos envolvendo empresas. A 

tabela 2 resume os recursos e capacidades necessárias à implementação da estratégia. 
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Tabela 2  
Recursos e Capacidades Necessários 

 
Nota. Elaboração do autor. 

 

Conforme mencionado anteriormente, a incorporação da plataforma digital, foi 

decidida a partir da avaliação de duas alternativas:  

 

Alternativa 1: Desenvolvimento interno com o uso da equipe de tecnologia da informação 
(TI) e infraestrutura existente 

Justificativa: 

Como a Mantenedora possui uma área de TI com recursos humanos e infraestrutura para 

atender às diversas áreas administrativas e faculdades, esta alternativa possibilitaria o 

desenvolvimento de uma plataforma totalmente customizada para atender às necessidades da 

Universidade de acordo com o escopo do projeto.   

 

Alternativa 2: Contratação de solução SaaS (software as a service) no mercado 

Justificativa: 

Contratar uma solução pronta no mercado, hospedada na nuvem, agilizaria o processo 

de implantação, dispensando a necessidade de aquisição de infraestrutura e do tempo de 

desenvolvimento de um aplicativo. Além disso, poderia agregar o conhecimento que o 

fornecedor já possui por ter implantado a solução em outras instituições de ensino.  

Existentes A desenvolver A Adquirir

Tangíveis
Espaço Físico para 
atendimento 

Intangíveis

Equipe de Vendas                                                                                                                
Equipe de Marketing
Equipe de Atendimeto
Corpo docente
Plataforma de Software

Promover a integração entre as 
faculdades , no que se refere a iniciativas 
de aproximação do aluno com o mercado, 
por meio de workshops, palestras e 
eventos envolvendo empresas 

Contratação de um coordenador, dois 
promotores de vendas, uma secretária e um 
auxiliar administrativo 

Capacidades
Área de Estágios com 
foco somente em 
aspectos burocráticos

Entendimento do novo negócio

. Treinamento para Desenvolvimento de 
novos colaboradores contratados                                                         
.Treinamento e apoio para conhecimento do 
novo negócio e utilização adequada da 
plataforma                                                           

Recursos
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Após diversas reuniões com a área de TI da Mantenedora, com base em uma pesquisa 

no mercado das soluções em SaaS ofertadas e em visitas a outras instituições de ensino para 

efeito de benchmark, optou-se pela alternativa 2. As informações necessárias para essa decisão 

estão consolidadas no quadro representado na tabela 3. 

 
Tabela 3  
Análise de Alternativas para Implementação da Proposta 

 
Nota. Elaboração do autor. 

 

 Após a escolha, optou-se pela avaliação detalhada de dois fornecedores. Para tornar o 

processo transparente emitiu-se uma RPF (Request for Proposal) para as empresas (vide 

Apêndice D), sendo selecionado o fornecedor que apresentou a proposta com melhor relação 

custo-benefício para o atingimento dos objetivos do projeto.  

Barney e Arikan (2001) enfatizam a importância das empresas de alta performance 

possuir  um pacote de recursos que lhes possibilite uma vantagem competitiva no mercado. 

Com isso, o serviço será disponibilizado por meio de uma plataforma digital que contará com 

três grandes portais: 

 Carreiras, voltado ao apoio para o desenvolvimento profissional e melhoria da 

empregabilidade do alunado; 

 Vagas, onde as empresas irão divulgar as oportunidades e realizar o gerenciamento 

do processo de recrutamento e seleção, bem como o acompanhamento do 

desenvolvimento das atividades profissionais do estagiário; 

 Gestão da Universidade, voltado ao acompanhamento e gerenciamento de todos os 

processos de estágios.  

Estratégia 
Alternativa Restrições: Internas , externas Aplicabilidade

Prazo de 
Atingimento

Custo 
Estimado

Desenvolvimento 
Interno

. Necessidade de contratação de 
pessoal e infraestrutura 
. Falta de experiência 
. Necessidade de desenvolvimento 
de toda a aplicação

Aplicação teria que ser 
desenvolvida e testada

12 meses R$600.000,00

Contratação no 
Mercado 

. Necessidade de customizações 
para adaptar as necessidades da 
Instituição
. Dependência do fornecedor para 
implantação e manutenção

Aplicação pronta , 
podendo ser avaliados 
imediatamente os 
recursos e 
funcionalidades 
disponíveis necessários 
ao atingimento dos 
objetivos do projeto

3 meses R$80.000,00



33 
 

 
 

Estes portais possibilitarão uma gama de funcionalidades, sintetizados na figura 11, 

cujos principais módulos são relacionados a seguir:  

Portal de Carreiras: 

 Criação de login e senha, a partir o número de matrícula na Universidade; 

 Digitação dos dados cadastrais; 

 Criação de currículo, com o apoio de diversos modelos pré-definidos que permitem 

a adição de conteúdos conforme o perfil e áreas de interesse. O currículo dos alunos 

é, muitas vezes, a primeira impressão que um recrutador terá do seu candidato. 

Desta forma, ter um currículo bem escrito e estruturado demonstra ao empregador 

como os candidatos da Universidade são adequados às vagas postadas.  Este módulo 

deverá garantir que todos os alunos criem currículos que respeitem um formato e 

tamanho definidos pela Universidade, configurando a plataforma de tal forma que 

somente os alunos com um Currículo aprovado possam se inscrever em postos de 

trabalho e estágio.  

 Anexação de cartas de recomendação; 

 Criação de Portfólio, incluindo documentos, certificados, fotos, informações de 

perfil, áreas de interesse e uma breve gravação com apresentação pessoal; 

 Configuração de agente automatizado de pesquisa de vagas, onde o aluno irá definir 

uma pesquisa com base em critérios como setor, área funcional, localização ou 

tamanho da empresa e receber notificações por e-mail cada vez que um emprego 

que se encaixa no seu perfil é postado. Os alunos também poderão seguir as 

organizações que gostariam de trabalhar e, em seguida, ser notificados sempre que 

houver uma nova vaga postada por esse empregador através do seu feed de notícias 

na plataforma. Os alunos são notificados quando essas organizações confirmam 

presença no campus realizando sessões de informação ou recrutamentos; 

 Acompanhamento das oportunidades de interesse; 

 Simulação de entrevistas, onde estarão gravados vídeos e perguntas que poderão ser 

feitas com base na área profissional ou formação do candidato, servindo de 

importante apoio para aumentar a confiança dos alunos, garantindo que, no dia da 

entrevista real, não se esqueçam das habilidades e experiências obtidas ao longo dos 

anos; 

 Acompanhamento dos contratos em andamento ou finalizados, bem como relatórios 

de atividades. Esta funcionalidade reduz bastante a insatisfação existente 
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atualmente, por parte da maioria dos estudantes, quanto a falta de orientação e apoio 

na comprovação do estágio obrigatório. 

Portal de Vagas: 

 Cadastro Inicial, onde a empresa deverá realizar um convênio com a Universidade, 

a partir do qual poderá se cadastrar na plataforma e ficar apta a publicar ofertas de 

vagas.  

 Oferta de vagas, direcionando automaticamente as oportunidades publicadas ao 

coordenador do curso correspondente, que deverá verificar a compatibilidade das 

funções com a formação profissional dos alunos, para posteriormente liberar a 

visualização da vaga aos estudantes. 

 Gestão das vagas, oferecendo às empresas a possibilidade de gerenciar candidaturas 

recebidas diretamente através da plataforma, recebê-las por e-mail em tempo real 

com o Currículo e quaisquer outros documentos anexados ou diretamente em suas 

próprias plataformas. Por meio do gerenciamento de candidaturas on-line este 

módulo oferece uma solução de recrutamento automatizada para empresas que não 

possuem seus próprios portais de recrutamento. Ao concluir o processo de 

contratação o sistema automaticamente retira a vaga do Portal eliminando, desta 

forma, a insatisfação dos alunos, constatada no diagnóstico, sobre a atualização 

pouco frequente de vagas nos websites e outros meios de procura. 

 Gerenciamento dos candidatos que registraram interesse na vaga (incluídos em 

processo, entrevistados, encaminhados, reprovados). 

 Pesquisa de Currículos, disponibilizados pelos alunos, por meio da configuração de 

agente automatizado de pesquisa. Os currículos poderão ser agrupados com base em 

critérios de pesquisa específicos, ou seja, datas, habilidades, experiências ou 

preferências, facilitando a busca por estagiários mais qualificados e descoberta de 

novos talentos. O empregador poderá pesquisar o currículo de alunos online e 

executar pesquisas dinâmicas, gerando um banco de currículos conforme suas 

necessidades, considerando a qualificação adequada do perfil dos alunos e, em 

seguida, executar um download.   

 Gestão do Processo Seletivo incluindo o agendamento, registro de entrevistas e 

pareceres dos candidatos, bem como o controle de comunicação via e-mail. 

 Contratos de estágios abrangendo solicitações de novos contratos, renovação, 

alteração e rescisão, bem como acesso a quaisquer informações necessárias. 
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 Informações financeiras incluindo extrato de taxas e bolsas, ajustes de carga horária 

e valores dos estágios. 

Portal de Gestão da Universidade: 

 Convênios com empresas, englobando o atendimento e solicitação de novos 

convênios, a geração automática de contratos com a utilização de templates, anexos 

de documentos e contratos assinados e informações financeiras para faturamento. 

 Estágios obrigatórios e não obrigatórios, contemplando o plano de atividade, 

relatórios de acompanhamento, acompanhamento de contratos e relatórios 

analíticos, de modo a possibilitar a gestão dos estágios considerando as exigências 

pedagógicas e aspectos legais envolvidos. Este gerenciamento poderá ser realizado 

pelos coordenadores de curso de cada faculdade e pelo setor de estágios da 

Instituição. 

 Seguros, incluindo a consulta a dados por seguradora, apólice e período. 

 Feiras de Carreiras,  permitindo a gestão de eventos presenciais e virtuais, onde 

alunos e empresas poderão solicitar participação, reservar espaços, baixar mapas 

dos eventos, possibilitar o agendamento e interação dos alunos com recrutadores, 

palestrantes, especialistas em carreiras e coachers, dentro de um ambiente virtual 

disponível para acesso gratuito à feira, de qualquer lugar, a qualquer hora, integrado 

com indicadores de acessos e cliques, com geração de consultas analíticas para a 

Universidade e empresas. 

 Egressos, com o envio de pesquisas quantitativas e qualitativas aos alunos de forma 

automática, consultas analíticas por curso e parametrização para envio de 

informações. 

 Financeiro, incluindo o gerenciamento do faturamento e recebimento com diversos 

relatórios analíticos por período e segmento de empresa.  

 Estágios ativos e a vencer, reunindo diversas consultas gerenciais e relatórios 

analíticos por tipo de estágio, curso, professor e empresa. 

A figura 13 resume os conteúdos desses portais. 
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Figura 13. Recursos dos portais da plataforma digital.          
Fonte: Elaboração do autor. 

5 PLANO DE AÇÕES  

Esta seção apresenta as ações prioritárias previstas para a implementação da estratégia 

com o objetivo de superar os pontos fracos e prevenir os efeitos das ameaças e mitigar os riscos 

para implementar a proposta. Salles Júnior et al. (2010) associam o conceito de riscos a eventos 

incertos, salientando que estes podem afetar diretamente os objetivos do projeto. Esses autores 

ressaltam também o fato de que as organizações percebem os riscos quando eles estão 

relacionados ao sucesso de seus projetos, podendo ser positivos (oportunidade) ou negativos 

(ameaça).  

Constam desse plano as ações de mitigação de riscos, cujos ajustes foram realizados no 

processo de revisão do plano.  

Ao longo do desenvolvimento deste trabalho, já foram tomadas decisões relevantes para 

a sua viabilização, relacionadas a seguir: 

 Aprovação pela direção da Mantenedora da relevância do projeto e da sua execução, 

aprovação da realização de investimentos e definição da área de desenvolvimento 

acadêmico como responsável por liderar a implementação; 
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 Escolha do tipo da plataforma e do seu fornecedor, conforme explicitado no item 

4.4, levando em conta prazos, custos, escopo e qualidade;  

 Aprovação de contratação de consultoria com o objetivo de obter apoio e 

transferência de expertise aos colaboradores de modo a viabilizar a implementação 

do projeto e fazer frente à concorrência. O contrato contém cláusulas quanto à 

qualidade, escopo e prazos; 

 Definição sobre a integração e o engajamento de todas as faculdades de modo a 

viabilizar a oferta de um volume significativo de alunos às empresas, conforme 

estratégia definida no item 4.1.2, após a contratação da plataforma e da consultoria. 

5.1   Ações previstas 

A implantação da plataforma, por se tratar do recurso mais expressivo, tanto em ações 

como em investimentos, já foi iniciada contando com o apoio da consultoria, contemplando as 

seguintes etapas: 

 Planejamento da Implantação: quando foram definidas as estratégias do projeto, 

revisando os requisitos solicitados pela Universidade, a equipe de trabalho, os 

usuários chave e os recursos necessários. Com base nestas definições e 

informações foi elaborado o Termo de Abertura do Projeto, contendo as 

informações relevantes sobre o projeto e formalização de seu início; 

 Criação: quando será elaborado o protótipo do site que possibilitará a 

Universidade visualizar o layout da solução que será criada sob medida. Nesse 

sentido, será feita a adequação da sua estrutura e processos às atividades 

administrativas e acadêmicas aos procedimentos que envolvam os estágios nas 

faculdades. Para desenvolver o protótipo, o fornecedor realizará a diagramação 

das principais páginas de acordo com a reunião de briefing do projeto, 

contemplando funcionalidades que garantam um efetivo suporte ao serviço de 

integração a ser ofertado; 

 Execução: que deverá compreender: 

 Desenvolvimento do site conforme o protótipo aprovado pela 

Universidade, de modo a viabilizar a criação do ambiente, 

compatibilizando os recursos operacionais da plataforma aos requisitos 

para atendimento às necessidades identificadas para os stakeholders do 

projeto e os objetivos do projeto; 
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 Customizações que se fizerem necessárias para a implantação da 

solução. Para mitigar o risco de necessidades de desenvolvimentos não 

previstos foi realizada uma análise de aderência da plataforma, conforme 

especificado no item 4.4, abrangendo os requisitos mínimos que devem 

ser atendidos; 

 Integração aos sistemas da Universidade. Considerando que diversas 

informações são tratadas em planilhas e bases de dados não estruturadas, 

o risco de haver um esforço adicional ao previsto para a sua integração, 

deverá ser atenuado com uma aplicação para importação e consolidação 

de dados de diferentes sistemas; 

 Adequação da plataforma à LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), 

mitigando vulnerabilidades quanto a segurança dos dados de alunos e 

empresas, de modo a garantir que o serviço esteja sempre em 

conformidade com a legislação vigente.  

 Validação e Treinamento: em que será disponibilizado o acesso ao ambiente de 

testes, bem como realizada a capacitação dos futuros usuários da Universidade, 

envolvidos nos processos de estágio, incluindo coordenadores e professores das 

faculdades, consultores da área de negócios e colaboradores do setor de estágios. 

A partir dessa fase, os usuários poderão iniciar a configuração e validação da 

solução.  

 Publicação e Entrega: quando o fornecedor irá instalar e configurar o ambiente 

final e realizar o acompanhamento na utilização da solução na sua fase inicial.  

A figura 14 ilustra as etapas da implantação da plataforma digital. 

Figura 14. Fases da implantação da plataforma digital.         

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Planejamento Criação Execução Validação e 
Treinamento

Publicação e 
Entrega
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O setor de estágios deverá ser reestruturado de modo a que, além das funções 

administrativas, passe a ter como foco principal o aumento da empregabilidade dos estudantes, 

valorizando a reputação da Universidade perante alunos e empresas.  Para atingir este objetivo 

serão promovidos treinamentos de capacitação e transferência da expertise do serviço para a 

equipe, bem como a contratação de um coordenador, que receberá um treinamento para 

operação do sistema de avaliação de desempenho de modo a permitir a adequada gestão do 

processo e promover ajustes quando necessário. 

A divulgação do serviço para o mundo corporativo, conforme definido na estratégia, 

acontecerá por meio um evento de lançamento onde serão convidadas as mais de 100 empresas 

que já possuem convênio com a Universidade. Além disto, serão contratados dois promotores 

de vendas que, juntamente com outros consultores de negócio, realizarão reuniões presenciais 

e apresentações nos diversos eventos promovidos pelas faculdades. Uma vez que existe uma 

vasta gama de serviços semelhantes já sendo ofertados no mercado, poderão ocorrer 

dificuldades para atrair a atenção e despertar o interesse no novo serviço. Para minimizar este 

risco serão realizadas as seguintes ações: 

 Criação de um roteiro de apresentação da plataforma enfatizando as 

funcionalidades conforme estratégia definida no item 4.2. 

 Elaboração de um breve discurso (pitch) que apresente os diferenciais e 

benefícios da oferta, 

 Publicação no website e mídias sociais da Universidade, 

Como as empresas podem oferecer resistência em utilizar mais uma plataforma externa, 

tendo que duplicar informações em mais de um sistema, este risco deverá ser mitigado por meio 

do desenvolvimento de templates de importação e exportação de dados, além de uma avaliação 

e negociação para reduzir eventuais impactos na operação dos processos de recrutamento e 

seleção.  

A divulgação do serviço para os alunos ocorrerá por meio de palestras nos diversos 

eventos das faculdades, envio de e-mail marketing e informativo no sistema de comunicação 

acadêmica. Para despertar o interesse dos estudantes na aceitação do serviço, será elaborada 

uma apresentação mostrando os recursos e benefícios da plataforma digital para a melhoria da 

sua empregabilidade. A reitoria deverá engajar os diretores das faculdades a fim de que estes 

tornem-se importantes patrocinadores do serviço junto aos docentes, envolvendo os professores 

que eventualmente mantenham o relacionamento direto com os alunos e o controle sobre ofertas 

de oportunidades de estágio.  
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O apoio à formação profissional dos alunos, considerando os aspetos comportamentais 

demandados pelas empresas, deverá ser realizado por meio da disponibilização de vídeos e 

depoimentos na plataforma bem como a promoção de palestras e workshops que visem o 

aprimoramento do estudante nestas questões, conduzido pela área de desenvolvimento 

acadêmico. Devido ao envolvimento de muitos docentes da Universidade neste processo, existe 

o risco de dispersões e conflito de interesses que poderão levar a comportamentos oportunistas 

com potencial para prejudicar ou até inviabilizar a implantação do projeto. Com o intuito de 

eliminar este risco propõe-se que o projeto seja incluindo como parte integrante do 

planejamento estratégico da Universidade, atrelado a metas das áreas envolvidas. 

A análise e monitoramento dos concorrentes será feita por meio de pesquisas junto as 

empresas objetivando o conhecimento permanente sobre os serviços, preços e condições 

praticadas nesse mercado, para a detecção de ações dos concorrentes para preenchimento de 

potenciais lacunas. Para reduzir dificuldades na detecção de diferenciais agregados a novas 

ofertas concorrentes, a área de negócios da Mantenedora desenvolverá um canal de 

comunicação permanente com as empresas sobre as suas necessidades, visando o 

aprimoramento dos serviços. 

As ações prioritárias, formas de execução, possíveis riscos envolvidos e as definições 

de quem deverá liderá-las ou participar do processo, qual o prazo em que as atividades deverão 

ser desenvolvidas e custos ou investimentos envolvidos, estão sintetizadas na tabela 4.  
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Tabela 4 
Ações Prioritárias  
   

 

Nota. Elaboração do autor. 
 

Ação Como Fazer ( Atividades Propostas ) Líder Participantes Prazo Custos Riscos Resposta ao Risco

Aprovação do projeto e definição 
da área  responsável para liderar a 
implantação 

Apresentar o o projeto para aprovação da 
direção da Instiuição                             
Definição do líder do projeto por parte da 
direção da Instituição

Gestor da área 
de 
desenvolvimento 
acadêmico 

Reitoria , 
desenvolvimento 
acadêmico e área 

de negócios

3 meses x
Mudanças nas diretrizes estratégicas 
da Instituição

Administrar

Contratação do fornecedor da 
plataforma de TI 

Escolher a melhor plataforma e fornecedor                                              
Incluir cláusulas contratuais com ressalvas e 
multas.

Gestor da área 
de 
desenvolvimento 
acadêmico 

Desenvolvimento 
acadêmico e 

áreas de TI, áreas 
jurídica e de 

negócios

3 meses 40.000,00

Dependência do fornecedor da 
plataforma para atualização de 
versões e realização de novas 
customizações (tempo x custo x 
escopo x qualidade).

Administrar

Contratação de consultoria para 
apoiar na implantação 

Escolher a consultoria com  melhor expertise                 
Incluir cláusulas no contrato que contenham 
ressalvas e multas 

Gestor da área 
de 
desenvolvimento 
acadêmico 

Desenvolvimento 
acadêmico, áreas 

de negócio e 
jurídica

3 meses 10.000,00 Escolha errada da consultoria . Administrar

Implantar a solução contratada utilizando 
cláusulas contratuais como garantia para 
minimizar custos de customizações não 
previstas.

Necessidade de maior customização 
(desenvolvimento) da plataforma do 
que previsto/orçado.

Administrar

Desenvolver uma base de dados integrada
Ausência de informação estruturada 
das áreas parceiras: Setor de estágio e 
faculdades       

Mitigar

Reestruturação do setor de estágios

Capacitar a equipe redirecionando os 
objetivos da área                                                                        
Desenvolver sistema para acompanhamento 
e avaliação de desempenho da operação                                                    
Contratação de um Coordenador para o setor 
Capacitar o Coordenador  na operação do 
sistema de avaliação de desempenho 

Gestor da área 
de 
desenvolvimento 
acadêmico 

Desenvolvimento 
acadêmico

12 meses 150.000,00
Ausência de expertise sobre o novo 
negócio.       

Mitigar

Elaboração de roteiro de apresentação da 
plataforma                                                   
Contratação de 2 Promotores de Vendas 
Promover evento de lançamento                                    
Realizar reuniões presenciais com as 
empresas para divulgar o novo serviço                                                                           
Apresentar o novo serviço nos diversos 
eventos da Universidade                                 
Publicação no website e mídias sociais da 
Instituição,

Dificuldades para agendar reuniões 
junto a empresas devido a grande 
oferta de serviços semelhantes já 
sendo ofertados

Mitigar

Desenvolver Templates de Importação e 
exportação de dados                                 
Avaliar e negociar com clientes incentivos 
para minimizar o impacto na operação do 
cliente

Resistência das empresas em utilizar 
uma plataforma não integrada com seu 
sistema padrão de recrutamento e 
seleção ou de preencher mais uma 
plataforma externa.

Mitigar

Envio de e-mail marketing                               
Informar no  sistema de comunicação 
acadêmica                                                                                                                       
Apresentar o novo serviço por meio de 
palestras nos diversos eventos da 
Universidade

Resistência dos estudantes em aceitar 
o novo serviço

Mitigar

Diretores das faculdades como sponsors 
políticos

Resistência de professores que 
mantém o relacionamento direto com 
os alunos e controle sobre ofertas de 
oportunidades de estágio

Eliminar

Apoio na formação profissional do 
aluno considerando aspetos 
comportamentais demandados pelo 
mercado

Disponibilizar vídeos sobre aspectos 
comportamentais                                                   
Promover palestras e workshops relativos a  
aspectos comportamentais                                         
Incluir projeto como parte integrante do 
planejamento estratégico, atrelando metas 
das áreas envolvidas. 

Gestor da área 
de 
desenvolvimento 
acadêmico 

Reitoria e 
Diretores das 
Faculdades

12 meses x
Dificuldade de cooperação entre áreas 
internas envolvidas : conflito de 
interesse, agenda e diretrizes.

Eliminar

Monitorar o comportamento dos 
concorrentes no mercado

Respostas dos concorrentes externos 
por meio de redução de preços ou 
novas ofertas de serviços

Mitigar

Reuniões frequentes da Área de negócios 
com empresas buscando identificar 
necessidades e carências das empresas

Dificuldades para detectar 
diferenciais agregados a novas ofertas 
dos concorrentes

Mitigar

30.000,00

180.000,00

Implantação da solução contratada

Divulgação do Serviço para as 
empresas 

Gestor da área 
de negócios

Área de 
Negócios e 
Marketing

6 meses

Gestor da área 
de 
desenvolvimento 
acadêmico 

Desenvolvimento 
acadêmico , TI e  

usuários das 
faculdades

6 meses

20.000,00

Divulgação do Serviço para os 
alunos

Análise e Monitoramento dos 
Concorrentes

Gestor da área 
de negócios

Área de 
Negócios e 
Marketing

12 meses

Gestor da área 
de 
desenvolvimento 
acadêmico 

Desenvolvimento 
acadêmico e 
usuários das 
faculdades

6 meses x
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Com relação ao cronograma de execução das ações previstas, representado na figura 15, 

a implantação da plataforma e a reestruturação do setor de estágio serão realizadas em paralelo. 

Após a fase de implantação será iniciada a divulgação do serviço aos alunos e empresas, bem 

como o apoio a formação profissional dos estudantes e monitoramento dos concorrentes. 

 

 
Figura 15. Cronograma – Plano de Ações. 
Fonte: Elaboração do autor  

5.2   Análise econômico-financeira 

Por orientação da direção da Mantenedora, a análise econômico-financeira foi realizada 

com o maior grau de detalhamento possível, servindo como instrumento básico de apoio para 

as estimativas de resultados e retornos financeiros. 

 

5.2.1 Investimento necessário para implantação do projeto 

O projeto será implantado nas instalações da Universidade. Como já existe um local 

físico destinado à área de estágios, os maiores valores monetários referem-se ao uso da licença 

da Plataforma de integração, serviços de implantação e customização. O investimento de 

marketing, para divulgação aos alunos e empresas, refere-se à publicação no website e mídias 
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sociais da Universidade. Os valores dos investimentos a serem realizados ao longo dos cinco 

anos iniciais estão sintetizados na tabela 5 e detalhados no Apêndice E. 

 
Tabela 5 
Investimentos  

 

Nota. Elaboração do autor. 

 

5.2.2 Fluxo de Caixa Projetado 

As estimativas neste projeto não contemplam as horas de trabalho alocadas pelas 

diversas pessoas que já trabalham na Universidade, uma vez que não estruturasse decidiu ainda 

a forma de rateio para a inclusão destas despesas. Por conta disso, foram considerados somente 

os desembolsos adicionais a serem realizados. 

Despesas Estimadas 

Os valores das despesas foram estimados para o período de 5 anos. Considerou-se a 

necessidade de um coordenador, um promotor de vendas, uma secretária e um auxiliar 

administrativo para início das operações. Previu-se que, com o aumento da adesão ao novo 

serviço, novos auxiliares administrativos deverão ser contratados. Despesas com terceiros 

(contador, limpeza e segurança) não foram consideradas, por se tratar de despesas absorvidas 

pela Universidade, não rateadas pelas áreas usuárias. Não foram consideradas as despesas com 

aluguel, dada a utilização de prédio próprio. Quanto ao consumo de água, luz e telefone, 

estimou-se um valor semelhante ao que a atual área de estágios consome atualmente. Despesas 

correntes e de comunicação foram estimadas com base no orçamento vigente, gerenciado pela 

área de controladoria da Mantenedora. A tabela 6 apresenta um resumo da estimativa de 

despesas para os próximos 5 anos. O detalhamento destas despesas pode ser visualizado no 

Apêndice F.  

 
 

 

Descrição Inicial Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Adequação no imóvel 34.000,00          -            -            -            -            -            

Instalações, Móveis e Equipamentos 10.000,00          -            1.000,00   1.000,00   1.000,00   1.000,00   

Informática e Comunicação 13.000,00          -            3.000,00   3.000,00   3.000,00   3.000,00   

Desenvolvimento - Projeto e Software 70.000,00          66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 

Capital de Giro 30.000,00          -            -            -            -            -            

Treinamento e Capacitação 10.000,00          10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Divulgação e Marketing 20.000,00          10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Totais 187.000,00        86.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 
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Tabela 6 
Estimativa de Despesas  

 

Nota. Elaboração do autor. 

 

Receita Projetada 

O faturamento foi estimado considerando-se a taxa anual de R$ 800,00 a ser cobrada 

das empresas, por estagiário contratado, inferior à média praticada pelos concorrentes. Estimou-

se um volume inicial de contratação de 800 alunos, o que corresponde a 10% do volume total 

de 8.000 estagiários da Universidade, com incremento anual de 30%, atingindo 2.285 ao final 

do quinto ano. A tabela 7 apresenta uma síntese da projeção da evolução anual do faturamento, 

cujo detalhamento encontra-se no Apêndice G . 

 
Tabela 7 
Faturamento Projetado  

 

Nota. Elaboração do autor. 

 

Projeção de Resultados  

O demonstrativo de resultados projetados contempla a estimativa de receitas, despesas 

operacionais e o total de investimento a ser realizado por ano (detalhado no Apêndice E), 

considerando a isenção de impostos da Universidade. A partir desta projeção obteve-se a 

evolução do faturamento, conforme consta na figura 16. A evolução dos resultados 

operacionais, consta na figura 17, indicando que o projeto poderá se tornar lucrativo a partir do 

segundo ano da implantação. 

Resumo de Despesas 1
o
 ano 2

o
 ano 3

o
 ano 4

o
 ano 5

o
 ano

Pessoal 460.800,00 518.400,00        480.000,00 576.000,00   576.000,00         

Imóvel 18.000,00   18.000,00          18.000,00   18.000,00     18.000,00           

Comunicação e Marketing 24.000,00   24.000,00          24.000,00   24.000,00     24.000,00           

Diversas 18.600,00   18.600,00          18.600,00   18.600,00     18.600,00           

Totais 521.400,00 579.000,00        540.600,00 636.600,00   636.600,00         

1o ano 2o ano 3o ano 4o ano 5o ano

Qtde de Contratos Intermediados 800 1.040 1.352 1.758 2.285

Faturamento 640.000,00 832.000,00          1.081.600,00  1.406.080,00 1.827.904,00  
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Figura 16. Projeção da evolução do faturamento. 
Fonte: Elaboração do autor  
 
 

 

Figura 17. Projeção do Resultado Operacional. 
Fonte: Elaboração do autor  

 

Com base na projeção do Resultado Operacional dos investimentos necessários e uma 

reserva para contingência de riscos, calculou-se o fluxo de caixa projetado, detalhado no 

Apêndice I. A Contingência de Riscos está explicitada no item 5.6 (Estratégias de Mitigação de 

Riscos).  

5.2.3 Fontes de Financiamento e Custo de Capital 

Está prevista apenas a utilização de capital próprio. Embora o projeto não vá captar 

recursos de investidores externos, a direção da Mantenedora determinou que fosse considerada 

(68.400,00)

167.000,00 

451.000,00 

679.480,00 

1.101.304,00 

 (500.000,00)

 -

 500.000,00

 1.000.000,00

 1.500.000,00

1 2 3 4 5

RESULTADO OPERACIONAL
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uma taxa mínima de atratividade 12% ao ano, apenas para efeito de comparação com outras 

alternativas de investimento.    

5.2.4 Análise financeira  

O primeiro indicador utilizado para análise da viabilidade do projeto foi o ponto de 

equilíbrio, apresentado no gráfico de evolução de despesas e receitas, apresentado na figura 18, 

onde o eixo X representa o volume de alunos contratados para estagiar e o eixo Y os valores 

estimados de receitas e despesas. Para a produção desse gráfico foi elaborada uma tabela, 

constante no Apêndice J, com uma projeção mensal das despesas e receitas, considerando o 

valor anual projetado para cada ano, distribuída por 12 meses. Com isso, o ponto de equilíbrio 

poderá ser atingido no 17º mês da operação os serviços, com o volume aproximado de 1.233 

alunos (necessário para cobrir as despesas acumuladas de R$ 985 mil, aproximadamente) 

conforme apresentado na tabela 8, resumida da tabela do Apêndice J. 

 

 

Figura 18. Evolução Mensal de Receitas e Despesas – Ponto de Equilíbrio. 
Fonte: Elaboração do autor  

 
 
Tabela 8 
Projeção Mensal de Receitas e Despesas – Ponto de Equilíbrio 

 
Nota. Elaboração do autor. 

 

Mês ReceitasReceita Acum Despesas Despesas Acum Qtde Qtde Acum
1 53.333,33 53.333,33 230.450,00 230.450,00 67 67
2 53.333,33 106.666,67 43.450,00 273.900,00 67 133
3 53.333,33 160.000,00 43.450,00 317.350,00 67 200
4 53.333,33 213.333,33 43.450,00 360.800,00 67 267
5 53.333,33 266.666,67 43.450,00 404.250,00 67 333
6 53.333,33 320.000,00 43.450,00 447.700,00 67 400
7 53.333,33 373.333,33 43.450,00 491.150,00 67 467
8 53.333,33 426.666,67 43.450,00 534.600,00 67 533
9 53.333,33 480.000,00 43.450,00 578.050,00 67 600

10 53.333,33 533.333,33 43.450,00 621.500,00 67 667
11 53.333,33 586.666,67 43.450,00 664.950,00 67 733
12 53.333,33 640.000,00 43.450,00 708.400,00 67 800
13 69.333,33 709.333,33 55.416,67 763.816,67 87 887
14 69.333,33 778.666,67 55.416,67 819.233,33 87 973
15 69.333,33 848.000,00 55.416,67 874.650,00 87 1.060
16 69.333,33 917.333,33 55.416,67 930.066,67 87 1.147
17 69.333,33 986.666,67 55.416,67 985.483,33 87 1.233
18 69.333,33 1.056.000,00 55.416,67 1.040.900,00 87 1.320
19 69.333,33 1.125.333,33 55.416,67 1.096.316,67 87 1.407
20 69.333,33 1.194.666,67 55.416,67 1.151.733,33 87 1.493
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Outros indicadores foram utilizados na análise de viabilidade financeira como o 

payback, o VPL e a TIR, a seguir apresentados. 

O payback calculado foi de 2,35 anos. Este indicador possui uma ótica mais contábil do 

que financeira, uma vez que não leva em consideração o custo do dinheiro ao longo do tempo. 

Ross, Westerfield e Jordan (2000, p.218) definem o payback como sendo “o período exigido 

para que o investimento gere fluxos de caixa suficientes para recuperar o custo inicial”.  

 O VPL (valor presente líquido) projetado para 5 anos é de cerca de R$ 1 milhão, 

aumentando significativamente para períodos maiores, chegando a cerca de R$ 5 milhões para 

20 anos. Trata-se de um indicador mais sofisticado que o payback na medida em que considera 

o valor do dinheiro no tempo. Galesne et al. (1999) explicam o VPL como sendo a diferença 

entre o valor presente das entradas líquidas de caixa, considerando uma taxa mínima de 

atratividade e o investimento inicial necessário ao projeto.  

A TIR (taxa interna de retorno) prevista para os primeiros 5 anos será ao redor de 80% 

ao ano e superior a 110 % ao ano, ao se considerar períodos mais longos, atingindo cerca de 

128% ao ano para 20 anos. Apresentada por Galesne et al. (1999) como sendo a taxa que torna 

o valor presente das entradas líquidas de caixa, igual ao investimento inicial, este indicador 

serviu de base para a aceitação do projeto pela reitoria, pois foi muito superior à taxa mínima 

de atratividade requerida pela direção da Mantenedora (12%) . 

A tabela 9, elaborada com base no Apêndice I, apresenta estes principais indicadores, 

que demonstram a viabilidade financeira do projeto. Estes indicadores foram calculados com 

base no preço fixo de R$ 800,00 por aluno/ano  e a taxa de crescimento anual de 30 %. 

 
Tabela 9 
Indicadores Financeiros  

 

Nota. Elaboração do autor. 

 

5.2.5 Análise de Sensibilidade 

A análise de sensibilidade foi feita com base em simulações possíveis para diferentes 

variáveis do projeto, consideradas de maior incerteza no futuro.  

A análise de sensibilidade é uma ferramenta com a qual se calcula a variação do Valor 

Presente Líquido (VPL) ou da Taxa Interna de Retorno (TIR) tendo em vista simulações 

TMA n= 5 anos n= 10 anos n= 15 anos n= 20 anos

VALOR PRESENTE LÍQUIDO 12,0% 1.091.691,95 3.197.896,73 4.393.013,88 5.071.155,45

TAXA INTERNA DE RETORNO (% ao ano) 79,27% 110,87% 122,18% 127,61%

PAYBACK 2,35 anos
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possíveis, por meio da construção de cenários, para diferentes variáveis do projeto que são de 

maior incerteza, objetivando identificar pontos de melhoria das atividades antes de ocorrer 

qualquer tipo de impacto negativo nos resultados esperados. Neste cálculo considerou-se a 

variação no preço de vendas entre R$ 700,00 e R$ 900,00 e uma taxa de crescimento anual no 

volume de vendas, variando de 25% a 35% , utilizando-se a simulação de Monte Carlo que, 

conforme afirmam Salles Júnior et. al. (2010),  consiste em programas de computadores que 

fazem análises estáticas, criando diversos cenários de modo a possibilitar uma distribuição 

probabilística dos possíveis resultados selecionados. 

Na simulação de Monte Carlo, apresentada na tabela 10, foi utilizado o programa de 

computador @RISK, que executou as simulações, a partir dos dados das planilhas apresentadas 

nos Apêndices F, G, H e I. 

 
Tabela 10 
Simulação de Monte Carlo 
 

 
 
Nota. Elaboração do autor. 

 

O programa @RISK foi configurado para simular cerca de 1.000 cenários, o que 

resultou em uma probabilidade de 90% da TIR ficar entre os valores de 79,7% e 106 %. O 

resultado completo da simulação está apresentado na figura 19.  

Simulação núm aleatorio 0,766516215 Invest inicial 187.000,00      

INV NORM M procv
Ano Plano Preço VendaTaxa Cresc Receita Investimento Contingência Despesas CUSTO Fluxo Caixa

Básico $/unid g ADICIONAL Risco Operacionais $ $
0 (187.000,00)       
1 800 783,57        34,40% 626.852,71     86.000,00      (71.600,00)    521.400,00    521.400,00   52.147,29-          
2 1.075 832,42        28,83% 895.008,16     90.000,00      (71.600,00)    579.000,00    579.000,00   154.408,16        

3 1.385 720,15        28,12% 997.526,28     90.000,00      (71.600,00)    540.600,00    540.600,00   295.326,28        Preço de Venda (min):700,00R$  
4 1.775 777,50        33,72% 1.379.761,89  90.000,00      (71.600,00)    636.600,00    636.600,00   581.561,89        Preço de Venda (max):900,00R$  

5 2.373 738,76        0,00% 1.753.091,18  90.000,00      (71.600,00)    636.600,00    636.600,00   954.891,18        

6 2.373 753,90        1.789.025,58  636.600,00    636.600,00   1.152.425,58      Taxa Crescim. 25,00%

7 2.373 742,20        1.761.244,57  636.600,00    636.600,00   1.124.644,57      Taxa Crescim. 35,00%

8 2.373 835,48        1.982.607,73  636.600,00    636.600,00   1.346.007,73      
9 2.373 807,67        1.916.607,54  636.600,00    636.600,00   1.280.007,54      
10 2.373 885,47        2.101.238,78  636.600,00    636.600,00   1.464.638,78      

TMA 12%

VPL 3.580.539,31      
TIR 91%
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Figura 19. Simulação @Risk. 
Fonte: Elaboração do autor  

 

5.2.6 Estratégias de mitigação de riscos 

Este trabalho considera o gerenciamento de riscos como sendo o processo de identificar 

as possíveis incertezas do projeto e de propor ações que visam controlá-las. Partindo da 

premissa de que todo risco tem, obrigatoriamente, três componentes:  o evento em si (causa raiz 

e efeito), uma probabilidade associada e um impacto, foi adotada a metodologia de 

gerenciamento de riscos do Guia PMBOK (2013). Essa ferramenta propõe a utilização desses 

três componentes para fazer análise dos riscos, atribuindo- graus de impacto e de probabilidade 

a cada risco, de modo a possibilitar a sua classificação em ordem de importância relativa e 

orientar a tomada de decisão.  Para tanto, procurou-se atribuir um percentual para possibilitar a 

realização da estimativa da probabilidade de cada risco ocorrer, investigando os impactos 

(potenciais efeitos) sobre os objetivos desse projeto. Com isso, foi possível elaborar a matriz de 

probabilidade e impacto, conforme apresentada na tabela 11. 
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Tabela 11 
Matriz de Probabilidade e Impacto  
 

 
Nota. Elaboração do autor. 

 

A partir da análise dos riscos e potenciais efeitos em cada ação prioritária, foi atribuído 

um custo e calculada uma reserva de contingência para cada atividade, cuja somatória foi 

provisionada de modo conservador, em sua totalidade, no fluxo de caixa projetado sintetizado 

na tabela 12 e  detalhado no Apêndice I. Para efetuar o cálculo obteve-se inicialmente o valor 

médio esperado (VME) a partir da multiplicação da probabilidade pelo impacto de cada risco. 

O valor total a ser provisionado anualmente como reserva foi obtido a partir da multiplicação 

do VME pelo custo previsto de cada atividade. 

 
 
 
 

Muito Alta 90%
Ausência de expertise sobre o novo 
negócio                                                   

      Alta  70%
Ausência de informação estruturada das 
áreas parceiras: Setor de estágio e 
Unidades Acadêmicas,                                                   

Dificuldades para detectar diferenciais 
agregados a novas ofertas dos concorrentes

Dependência do fornecedor da plataforma 
para atualizações de versões e  realização 
de novas customizações (tempo x custo x 
escopo x qualidade).

Escolha errada da Consultoria

Dificuldades para agendar reuniões 
junto a empresas devido a grande 
oferta de serviços semelhantes já 
sendo ofertados

Respostas dos concorrentes externos de 
"serviços de intermediação de estágio" 
e/ou "serviços de recrutamento e 
seleção".

 Resistência de professores que mantém o 
relacionamento direto com os alunos e 
controle sobre ofertas de oportunidades de 
estágio

Resistência das empresas em utilizar 
uma plataforma não integrada com seu 
sistema padrão de recrutamento e 
seleção ou de preencher mais uma 
plataforma

Resistência de Docentes e estudantes 
em aceitar o novo serviço

Ausência de cooperação entre áreas 
internas envolvidas (Faculdades, Setor de 
Estágio e Novo Negócio): conflito de 
interesse, agenda e diretrizes.

Necessidade de maior customização 
(desenvolvimento) da plataforma do 
que previsto/orçado.

Muito Baixa 10%
Mudanças nas diretrizes estratégica da 
Instituição

10% 30% 50% 70% 90%

Muito 
Baixo Baixo Médio Alto Muito Alto

P
ro

ba
bi

lid
ad

e

Impacto

     Baixa 30%

     Média 50%
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Tabela 12 
Fluxo de Caixa Projetado 

 

Nota. Elaboração do autor. 

 

Na sequência foi elaborado o plano de contingência, contemplando a probabilidade, 

impacto e custo previsto para cada risco, resultando na reserva anual de contingência por 

atividade. As atividades que não tiveram um valor provisionado foram as que dependem de 

acordos contratuais, visto que já contemplam cláusulas de garantia, assim como as que 

abrangem horas de trabalho alocadas por colaboradores da Universidade. Caso os eventos 

relacionados aos riscos não ocorram, esta reserva será agregada ao valor do caixa, aumentando 

a lucratividade e melhorando os indicadores financeiros do negócio.  A tabela 13 resume o 

plano de contingência incluindo os valores estimados para reserva por atividade. 

  

DATA ZERO Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Investimento (187.000,00)         (86.000,00)     (90.000,00)    (90.000,00)              (90.000,00)      (90.000,00)       

Reserva Contingência (71.600,00)     (71.600,00)    (71.600,00)              (71.600,00)      (71.600,00)       

Resultado Opercaional -                       (68.400,00)     167.000,00    451.000,00             679.480,00     1.101.304,00   

RESULTADO (187.000,00)         (226.000,00)   5.400,00        289.400,00             517.880,00     939.704,00      
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Tabela 13 
Plano de contingência 

 
Nota. Elaboração do autor.  
  

Ação Possíveis Riscos Prob Impacto VME Custo Previsto
Reserva de 

Contingência Como Fazer (Atividades Propostas)
Aprovação do projeto e 
definição da área  responsável 
para liderar a implantação 

Mudanças nas diretrizes 
estratégicas da Instituição

10% 90% 9% R$ 100.000,00 R$ 9.000,00 Fechar unidade de negócios

Contratação do fornecedor da 
plataforma de TI 

Dependência do fornecedor da 
plataforma para atualização de 
versões e realização de novas 
customizações (tempo x custo x 
escopo x qualidade).

70% 70% 49% ´- ´-
Garantias por meio de cláusulas 
contratuais

Contratação de consultoria para 
apoiar na implantação 

Escolha errada da consultoria . 50% 70% 35% ´- ´-
Garantias por meio de cláusulas 
contratuais

Necessidade de maior 
customização (desenvolvimento) 
da plataforma do que 
previsto/orçado.

50% 70% 35% ´- ´-
Garantias por meio de cláusulas 
contratuais

Ausência de informação 
estruturada das áreas parceiras: 
Setor de estágio e faculdades       

70% 50% 35% R$ 30.000,00 R$ 10.500,00

Investimento adcional para 
desenvolvimento de base de dados 
integrada: aplicação para importação 
e consolidação de dados dos 
diferentes sistemas

Reestruturação do setor de 
estágios

Ausência de expertise sobre o 
novo negócio.       

90% 90% 81% R$ 30.000,00 R$ 24.300,00
Investimento adicional para 
capacitação da equipe 

Dificuldades para agendar 
reuniões junto a empresas devido a 
grande oferta de serviços 
semelhantes já sendo ofertados

50% 90% 45% R$ 14.000,00 R$ 6.300,00
Necessidade de investimentos 
adicionais em Marketing

Resistência das empresas em 
utilizar uma plataforma não 
integrada com seu sistema padrão 
de recrutamento e seleção ou de 
preencher mais uma plataforma 
externa.

50% 90% 45% R$ 20.000,00 R$ 9.000,00
Investimento adicional para 
desenvolvimento de Templates de 
Importação e exportação de dados

Resistência dos estudantes em 
aceitar o novo serviço

30% 90% 27% ´- ´-
área de Marketing e engajamento das 
faculdades para divulgação com os 
recursos e meios existentes 

Resistência de professores que 
mantém o relacionamento direto 
com os alunos e controle sobre 
ofertas de oportunidades de 
estágio

50% 70% 35% ´- ´-
Diretores das faculdades como 
sponsors políticos

Apoio na formação profissional 
do aluno considerando aspetos 
comportamentais demandados 
pelo mercado

Ausência de cooperação entre 
áreas internas envolvidas 
(Faculdades, Setor de Estágios e 
Novo Negócio): conflito de 
interesse, agenda e diretrizes.

30% 70% 21% ´- ´-

Patrocínio político por parte da 
direção incluindo o projeto como 
parte integrante do planejamento 
estratégico, atrelando metas das áreas 
envolvidas. 

Respostas dos concorrentes 
externos por meio de redução de 
preços ou novas ofertas de 
serviços

50% 50% 25%

Dificuldades para detectar 
diferenciais agregados a novas 
ofertas dos concorrentes

50% 70% 35%

Total Reserva R$ 71.600,00

Análise e Monitoramento dos 
Concorrentes

Necessidade de contratação de 
consultoria externa

Implantação da solução 
contratada

Divulgação do Serviço para as 
empresas 

Divulgação do Serviço para os 
alunos

R$ 50.000,00 R$ 12.500,00
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6 INTERVENÇÃO 

Nesta seção estão relatadas as tratativas e negociações havidas ao longo trabalho, até a 

conclusão do Curso, com as facilidades e dificuldades havidas, tendo em vista apontar a sua 

complexidade, incluída a conquista das pessoas para o projeto, desde o seu início, e superadas 

as suas resistências. Com base nisso, foi proposta a estratégia para a implementação da 

proposta, mostrando como ocorrerão as mudanças daqui para a frente, visando a obtenção dos 

resultados esperados, aguardando ainda a decisão da reitoria para isto.  

6.1   Aspectos Envolvidos na Mudança 

6.1.1   Tratativas e negociações para “vender” o projeto 

As tratativas iniciais ocorreram por meio de discussões informais com o gestor da área 

de desenvolvimento acadêmico da Universidade, cujo objetivo principal foi entender os 

procedimentos burocráticos dos processos, tendo em vista que a oferta de estágios ocorria de 

forma descentralizada nas faculdades, por diversos meios de divulgação, incluindo cartazes, 

blogs, websites e empresas de intermediação. O sucesso nessas tratativas é que permitiu a 

identificação de indícios da oportunidade que acabou posteriormente ajudando na elaboração 

da proposta, além de ser conquistado um importante aliado para a condução do processo, uma 

vez que este gestor possui um bom relacionamento junto a reitoria.  

Outras conversas exploratórias com docentes e discentes de diversas faculdades 

possibilitaram a constatação de já estarem em curso iniciativas de apoio a carreira dos alunos. 

As facilidades de diálogo e receptividade nessas tratativas iniciais trouxeram subsídios 

relevantes para a realização de reuniões com a área de desenvolvimento acadêmico, diretores e 

coordenadores de estágio de algumas faculdades para oferecer maiores esclarecimentos e 

conquistar aliados para “venda” do projeto à reitoria e à direção da Mantenedora. A aceitação 

do projeto, contudo, aconteceu por interesses diversos conforme a área de atuação de cada um, 

mas que acabaram por ampliar as justificativas da sua potencial viabilidade. A área de 

desenvolvimento acadêmico vislumbrou a possibilidade de estimular o suporte ao 

desenvolvimento de carreira dos estudantes. Os diretores das faculdades e coordenadores de 

estágios entenderam que o projeto, ao possibilitar a melhoria dos níveis de empregabilidade dos 

alunos, poderia potencializar a redução de índices de inadimplência e desistência dos cursos. A 

área de negócios da Mantenedora vislumbrou a possibilidade de uma nova fonte de receita por 

meio da comercialização de um serviço de intermediação de ofertas de estágio, com a 

perspectiva de ampliar a venda de novos cursos ou projetos in company. Além dos interesses e 
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benefícios citados, todos os envolvidos admitiram que a imagem da Universidade junto ao 

mercado teria um reforço positivo, com a propensão de haver maior captação de estudantes em 

seus vestibulares, além de aprimorar o relacionamento com as empresas.  

As pessoas das áreas envolvidas colaboraram com informações e sugestões para a 

elaboração do projeto, formando um grupo de apoio efetivo que ajudou a influenciar a reitoria 

e a direção da Mantenedora, que entenderam os diversos benefícios associados a oportunidade 

e aprovaram a continuidade do desenvolvimento deste trabalho. Não obstante as dificuldades e 

facilidades, por conta desta decisão, o projeto já ultrapassou o seu ponto de não retorno. 

6.1.2   Dificuldades superadas e facilidades aproveitadas 

A comunicação interpessoal foi um fator-chave ao longo de todo processo. Durante as 

tratativas iniciais com profissionais das diversas áreas, para o entendimento da oportunidade, 

constatou-se que o projeto envolveria o interesse de vários envolvidos e profissionais da 

Universidade e da Mantenedora, cujo engajamento seria vital para aprovação e implantação do 

projeto.  

Os maiores desafios e dificuldades superadas ocorreram nas tratativas iniciais pois, 

ainda com o projeto em fase embrionária, alguns integrantes da gestão da Universidade, seja 

por questões de exercício do poder ou interesses pessoais, criticaram e foram contrários a 

iniciativa. Alguns, por não conhecerem os detalhes das práticas da divulgação de vagas por 

diversas mídias, questionaram a necessidade deste projeto argumentando existirem prestadores 

desse serviço já consolidados no mercado. Outros, não levando em conta a importância da 

Universidade obter outras fontes de receita, questionaram o fato de um profissional de negócios, 

o autor deste relato, ter iniciado o entendimento da oportunidade e liderado as tratativas iniciais 

de um projeto que deveria envolver, segundo a visão deles, somente a área acadêmica. Houve 

também os que criticaram o escopo do projeto, desejando ampliá-lo para incluir outras 

atividades acadêmicas que descaracterizariam a oportunidade identificada, aumentando 

significativamente o seu escopo, o que exigiria mais investimentos, tornaria a operação mais 

onerosa e de aprovação e implementação bem mais complexas. 

Apesar destes obstáculos iniciais, o bom relacionamento com integrantes da reitoria, 

profissionais das áreas de desenvolvimento acadêmico, estágio, negócios, diretores das 

faculdades e docentes tornou as conversações muito produtivas, com foco na criação de valor 

para os alunos, as empresas e a Universidade, servindo de base para convergir os interesses dos 

envolvidos no projeto. A consistência das justificativas da oportunidade facilitaram a obtenção 

do apoio político, por meio do grupo de suporte ao projeto, com interesses convergentes no 
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prosseguimento das tratativas para a elaboração da proposta, obtendo-se o engajamento de 

representantes das áreas de estágio, centro de desenvolvimento acadêmico, negócios e TI. 

Após a elaboração da proposta foi agendada uma reunião com a presença da direção da 

Mantenedora e a reitoria. Mas, antes que essa acontecesse, pessoas contrárias à proposta 

apresentaram informalmente ao reitor e alguns diretores da Mantenedora diversos 

questionamentos e objeções baseadas em suposições ou pré-julgamentos carentes de 

fundamentos. Alguns comentários citaram que o novo serviço visava apenas uma receita 

adicional ignorando aspectos acadêmicos e relevantes para o desenvolvimento profissional dos 

estudantes. Outros argumentaram ter ouvido que já havia sido feita a aquisição de uma 

plataforma digital para o novo serviço sem nenhuma aprovação da reitoria, o que não 

correspondia a realidade. Esse comportamento colaborou para um estresse antes da reunião 

decisiva, obrigando o grupo a prestar diversos esclarecimentos pontuais demandados pela 

reitoria e a direção da Mantenedora.  

A direção da Mantenedora e a reitoria objetivando dirimir quaisquer dúvidas e obter o 

posicionamento dos diversos gestores, convocaram  as pessoas de opinião contrária e o grupo 

de apoio do projeto para a reunião onde foram apresentados os ganhos potenciais para os 

diferentes stakeholders e esclarecidos todos os questionamentos sobre os objetivos e a 

viabilidade do projeto, acabando por ser autorizado o início dos trabalhos. 

O processo de elaboração do diagnóstico foi facilitado pelo grupo de apoio, com a 

liberação do acesso para a pesquisa junto aos estudantes, fornecendo indicações de empresas 

para entrevistas, e provendo informações sobre o funcionamento do processo de estágio na 

Universidade. 

A escolha de qual caminho seguir, no que se refere à implementação de um sistema 

informatizado, foi precedida por intensas discussões em que a posição da área de TI, seja por 

questões políticas ou de poder, foi contrária à do restante do grupo. Enquanto aquela área 

defendia como alternativa única o desenvolvimento de uma nova plataforma de modo a que 

pudesse manter o controle sobre todos os aspectos tecnológicos compreendidos no processo, o 

restante do grupo opinou por se avaliar também a possibilidade de aquisição de alguma solução 

pronta no mercado. O convencimento dos profissionais de TI somente ocorreu após o 

envolvimento da direção da Mantenedora, com a apresentação de uma análise detalhada de 

custo-benefício e apresentação de cases de sucesso de plataformas já desenvolvidas que foram 

implantados em outras instituições de ensino. Este processo fortaleceu a integração dos 

defensores da continuidade do projeto, uma vez que a decisão foi realizada de forma colegiada, 
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culminando com a aprovação da implantação da proposta pela reitoria e direção da 

Mantenedora.  

6.1.3   Relacionamento interpessoal com lideranças superiores e de níveis operacionais 

Antes de iniciar os trabalhos, foram realizadas tratativas na busca por aliados. Conforme 

citado no Station bulletin (1961, p. 33) “grandes descobertas e progressos invariavelmente 

envolvem a cooperação de várias mentes”. No decorrer do processo de elaboração e aprovação 

do projeto, houve muita interação com a equipe de suporte e com lideranças de diferentes níveis 

hierárquicos. 

O relacionamento mais produtivo ocorreu com os membros do grupo de apoio, onde 

obteve-se um suporte incondicional e motivado de gestores das áreas de desenvolvimento 

acadêmico, negócios e setores de estágio das diversas faculdades, que vislumbraram no projeto, 

conforme citado no item 6.1.1, diferentes formas de melhorar os resultados de suas áreas.  

No caso das lideranças superiores, alguns gestores da reitoria da Universidade 

participaram ativamente do processo de elaboração e aprovação do projeto, fornecendo o apoio 

político necessário para obtenção de aprovações, em diversas fases, junto à direção da 

Mantenedora e ao Reitor, com quem o relacionamento se deu em algumas reuniões e 

apresentações. 

 

6.2 Estratégia da implementação 
 

A implementação efetiva ocorrerá em dois momentos. No primeiro, partirá das fases de 

desenvolvimento, customizações, integração aos sistemas da Mantenedora e adequação da 

plataforma à LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), devendo a área de TI liderar as 

discussões técnicas junto ao fornecedor.  

O gestor da área de desenvolvimento acadêmico, responsável por liderar o processo de 

implantação junto com os demais colaboradores da equipe, deverá orientar as discussões de 

modo a manter o foco no atendimento das necessidades das empresas, dos alunos e da 

Universidade, enfatizando que a tecnologia deve ser um meio e não um fim em si próprio. Com 

isso, pretende-se evitar que a área de TI assuma o protagonismo no processo, priorizando apenas 

soluções técnicas.  

A reestruturação das áreas envolvidas, com mudanças nas funções e rotinas de trabalho, 

redirecionará o foco para o desenvolvimento de carreira dos alunos e apoio às empresas para 

obtenção de maior celeridade e menores custos nos processos de recrutamento.  Para isso, a 
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disponibilização do ambiente para validação será uma fase crítica, pois irá afetar todos os 

usuários da Universidade, atuais e futuros, envolvidos nos processos de estágios. O possível 

desconforto que o novo sistema poderá causar aos colaboradores deverá ser minimizado por 

meio de uma ampla capacitação dos envolvidos, a ser realizada pelo fornecedor da plataforma 

digital, provendo o suporte necessário à correta utilização do sistema na fase inicial de 

utilização do serviço.  Além disto, o líder e demais componentes da equipe terão importante 

participação junto as suas respectivas áreas no sentido de dirimir dúvidas, apresentar os 

benefícios do projeto para cada setor e incentivar o uso do novo ambiente. 

No segundo momento, após a validação e implantação da plataforma, o  serviço será 

apresentado a  empresas e alunos, enfatizando os benefícios e valor que trará a ambos, por meio 

de diversas formas de comunicação, incluindo evento de lançamento para o mundo corporativo, 

reuniões presenciais, web site da Instituição, sistema de comunicação acadêmica, e-mail 

marketing, palestras de divulgação nas faculdades e apresentações a serem realizadas pela área 

de negócios junto as empresas. 

7 AVALIAÇÃO 

Apesar do projeto estar ainda na fase inicial de implantação, pode-se afirmar que o 

trabalho já contribuiu com mudanças relevantes na Universidade. O estágio, tratado 

anteriormente de forma burocrática como um mero componente curricular, passou a ser 

considerado um importante componente para o estímulo e suporte ao desenvolvimento de 

carreira dos estudantes, já tendo sido iniciada a reorganização de funções, adequação e 

implantação de novos processos. Os gestores das áreas envolvidas com procedimentos de 

estágio, que antes funcionavam de forma isolada em cada faculdade, entenderam a importância 

da mobilização de todos para o atingimento de objetivos comuns e já trabalham em atividades 

voltadas a integração.  

A reitoria, por sua vez, compreendeu que, ao propiciar aos alunos melhores condições 

para realizar um bom estágio, pode-se contribuir para a fidelização destes, potencializando a 

redução dos níveis de inadimplência e desistência de cursos, além da maior possibilidade de 

venda de novos cursos, contribuindo para a melhoria dos resultados financeiros da 

Universidade. Por fim, houve a conscientização, por parte dos envolvidos no projeto, de que o 

estágio pode ser um cartão de visitas para melhorar a imagem da Universidade no mercado, 

com a propensão de haver maior captação de estudantes em seus vestibulares, podendo também 

aprimorar o relacionamento com as empresas. 
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Após a implantação haverá um sistema de avaliação de desempenho para os indicadores 

operacionais, conforme exposto na figura 12. Com base nas informações extraídas da 

plataforma, serão compilados dados relativos à receita gerada pelo novo serviço, tempo médio 

de tramitação dos contratos, volume de estagiários contratados e remuneração média dos 

estudantes. A controladoria da Mantenedora fornecerá informações relativas a captação dos 

estudantes nos vestibulares, quantidade de alunos desistentes e valor da inadimplência por 

curso. Todos estes dados serão confrontados mensalmente com a média atual e histórica destes 

indicadores para análise.  

O fortalecimento da marca perante as empresas e estudantes é um importante indicador 

de cunho estratégico que deverá ser avaliado por meio de pesquisas. Antes da implantação, será 

realizada uma primeira pesquisa de percepção da marca, para se ter uma base de comparação 

futura. Aos estudantes serão abordadas questões de empregabilidade e desenvolvimento de 

carreira, enquanto que, para as empresas, o enfoque será no grau de satisfação quanto a  

qualidade dos estagiários da Universidade para atendimento das demandas de mercado.  

Posteriormente serão realizadas pesquisas semestrais junto a estudantes e empresas para 

averiguar grau de satisfação em função da implantação do novo serviço e da percepção dos 

resultados em relação aos aspectos levantados na pesquisa inicial.  

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONTRIBUIÇÕES 
 

O primeiro desafio enfrentado na elaboração deste trabalho foi o de transformar o 

turbilhão de dados em argumentação que viabilizasse a aprovação do início do projeto.  Neste 

sentido, o uso da metodologia da solução de problemas e aproveitamento de oportunidades de 

Marcondes et al. (2017) foi relevante para organizar as informações e ideias, facilitando a 

sensibilização da reitoria da Universidade e da direção da Mantenedora quanto à oportunidade 

que justificaria o seu desenvolvimento.  

A dimensão da Universidade, formada por diversas faculdades com relativa autonomia, 

aliada ao fato de que assuntos relativos a estágios permeiam vários núcleos de interesse 

distintos, conferiu grande complexidade o desenvolvimento do projeto. Neste contexto, a 

comunicação interpessoal constituiu-se no alicerce fundamental para lidar com aspectos 

organizacionais e pessoais ao longo do trabalho, sendo necessária muita humildade, paciência, 

resiliência e perseverança para lidar com aspectos humanos que transcendiam o escopo e 

objetivos do projeto. Por outro lado, permitiu a interação com pessoas competentes e 
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empenhadas que não somente proveram o apoio fundamental em momentos críticos, mas 

também contribuíram muito para o crescimento profissional e pessoal do autor.   

Em que pese a existência de um serviço de integração entre alunos e empresas não se 

tratar de nenhuma novidade para o mercado, para a Universidade configura-se como um serviço 

diferenciado, com evidências de ser considerado como uma inovação por estudantes e empresas 

quando for efetivamente ofertado. Nesse sentido, foi iniciada a mudança de diversos processos 

organizacionais existentes e implementação de novos processos. Atuando com base em uma 

estratégia diferenciada de outras instituições de concorrentes, mudou-se o enfoque do 

tratamento de estágios, de simples obrigação curricular para aquele que possibilite aos 

estudantes assumirem o protagonismo no desenvolvimento de suas carreiras, com vistas à sua 

fidelização à Universidade.  

   Para os leitores que estejam envolvidos em situações semelhantes ou àqueles que 

pretendam criar um novo negócio dessa natureza, as recomendações poderiam ser resumidas a 

três aspectos que foram fundamentais no desenvolvimento deste trabalho: 

 Método, assegurando logo no princípio de que há evidências objetivas sobre as 

necessidades das pessoas, que constituirão as oportunidades de negócios, ou sobre as 

causas de problemas na empresa, com base em pesquisa e análise diagnóstica, para o 

desenvolvimento de um projeto viável de levar aos resultados esperados. 

 Liderança, buscando envolver os profissionais dos diversos níveis da organização, 

incluindo aliados, influenciadores e tomadores de decisão, mostrando o valor e 

benefícios que o projeto trará a todos e tendo a sabedoria para lidar com objeções e 

pessoas contrárias ao projeto.  

 Perseverança, na medida em que obstáculos sempre surgem, seja do ponto de vista 

organizacional, como no que se refere às restrições orçamentárias ou limitações 

tecnológicas, propor sempre caminhos alternativos, obter apoio dos aliados e 

aprovações da alta gerência demandará, em determinados momentos, um esforço maior 

do que o originariamente esperado.   
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APÊNDICE A – Questionário – Pesquisa Qualitativa sobre processo de Estágios  

Para a presente pesquisa foram entrevistados 20 representantes de classe de uma das 

faculdades da Universidade. As perguntas eram abertas, com o objetivo de obter subsídios 

para uma pesquisa quantitativa. As respostas representam uma compilação dos itens mais 

citados pelos alunos. 

1. Quais são os principais motivadores para realizar um estágio? 
• Experiência Profissional 
• Renda 
2. Está satisfeito com o processo de estágios na Universidade? Se não, quais principais 

problemas poderia citar? Tem sugestões de melhoria? 
• Não 
• Falta de agilidade para obtenção de documentação para início do estágio (2 a 3 

semanas) 
• Maior orientação quanto a forma de busca de oportunidades por parte da Universidade 

(vários alunos citaram o fato de que formam grupos de whatsapp para se apoiarem na 
busca por oportunidades)  

3. Quais os principais motivadores para a escolha da empresa onde fará estágio? 
• Cultura da Empresa 
• Tamanho da Empresa 
• Localização 
• Chances de efetivação 
• Remuneração (foi pouco citado), embora a obtenção de renda (questão 1) foi muito 

citada. 
4. Meio de procura/obtenção de estágio (sites, divulgação na faculdade por meio de 

cartazes/blogs, indicações)  
• Sistema Acadêmico, CIEE, Infojobs, Catho, Cia de Talentos, Nube 
• Problema com a não atualização dos anúncios de vagas (vagas já preenchidas 

continuam a ser divulgadas). Este problema foi mais citado no caso do sistema 
acadêmico.  

• O sistema acadêmico ficou fora do ar no final do ano (problema também citado por 
alguns alunos)  

5. Qual sua opinião sobre a possibilidade de oferta pela Universidade de uma plataforma 
integrada para oferta de vagas de estágio, voltada exclusivamente aos alunos da 
Universidade? 
 

Todos os alunos citados se mostraram favoráveis, e vários citaram a importância de haver 
uma ampla divulgação desta plataforma por parte da Universidade. Houve diversas críticas 
quanto aos canais de divulgação da Universidade (o que não foi perguntado e nem é objeto 
deste trabalho) e vários citaram que existem iniciativas importantes, como por exemplo, 
possibilidades de intercâmbio estudantil, que é pouco divulgado pela Universidade.  

  



63 
 

 
 

APÊNDICE B – Quadro Resumo de Entrevista com Profissionais de RH de Empresas 

 
  

Perguntas Formuladas / Setor Utilities Indústria farmacêutica Telecomunicações Grande Banco Serviços de TI Síntese dos Conteúdos

Quais as principais 
características valorizadas no 

estágio ?

Caracteristicas 
técnicas depende de 
cada área de atuação
Gramática, Lógica, 
Conhecimentos Gerais, 
Interpretação de 
Textos
Perfil psicológico 
adequado a cada área 
( entrevista com 
psicólogo ) 

Caracteristicas técnicas 
depende de cada área de 
atuação
Lógica, inglês, matemática, 
gramática
Perfil psicológico padrão 
para a empresa : 
  Conectado/Criativo
   Pró-ativo / disposto
   Colaborativo/Flexível
   Humilde/ético

Inglês avançado
Espanhol pode ser 
diferencial
Boa comunicação
Desenvoltura
Postura

Caracteristicas técnicas 
depende de cada área 
de atuação

Caracteristicas técnicas 
depende de cada área de 
atuação
Lógica, inglês,  gramática
Criatividade e Pró-
Atividade 

O perfil comportamental e 
de conhecimentos gerais é 
prevalecente sobre o 
técnico

Qual o tempo médio gasto 
para seleção dos estagiários ?

Processo ocorre 1 vez 
por ano e demora 
cerca de 6 meses

Processo ocorre em janeiro e 
agosto e demora cerca de 1 
mês.

Processo Anual . 
Demora cerca de 5 
meses 

1 mês , não realizam 
testes . O processo 
seletivo engloba 
somente análise do 
currículo e entrevistas

Processo ocorre no início 
do ano e demora cerca de 
3 meses

Processo geralmente ocorre 
1 a 2 vezes por ano . 
Demora de 3 a 6 meses

Quais meios são utilizados 
para contratação de 
estagiários ?

Concurso Público

Usa a 99Jobs para divulgação 
e aplicação de testes de 
raciocínio lógico , inglês e 
matemática. Após a pré-
seleção por meio dos testes , 
o processo é complementado 
por entrevistas  na empresa. 

Divulgação nas 
melhores 
universidades, redes 
sociais, feiras e 
palestras. Possuem 
um parceiro de 
"Talent Acquisition" 
que ajuda no 
processo e a NUBE 
é contratada para 
questões contratuais.

Usam somente agentes 
integradores de 
abrangência nacional e 
alguns de abrangência 
regional . Cada área 
demandante indica o 
agente que será 
utilizado. Utilizam CIEE 
, IEL, Cia de Talentos , 
entre outros. A 
diversidade de agentes é 
um problema pois 
dificulta as negociações 
e controle de custos.

Divulgação em agentes 
integradores , melhores 
universidades, redes 
sociais, feiras e palestras. 
O processo de divulgação 
em universidades não é 
satisfatório, pois faltam 
canais adequados e um 
processo padronizado de 
divulgação.

Dispersão de meios de 
divulgação                                                          
Interesse em agilizar o 
processo

O Processo atual de 
contratação é satisfatório ? 
Tem sugestão de melhorias ?

Insatisfeita com a 
demora para liberação 
da documentação dos 
alunos por parte das 
universidades
Por ser uma estatal , a 
lei obriga que o 
processo seja via 
edital, o que permite 
uma seleção bem 
rigorosa

Insatisfeita com a demora 
para liberação da 
documentação dos alunos 
por parte das universidades . 
A 99jobs ajuda no processo 
de divulgação. Possui 
dificuldades para divulgação 
nas universidades .Fez uma 
parceria com a FGV onde 
tem um projeto inovador com 
base em "desafios" aos 
estudantes ( por exemplo, 
lançamento de um produto ) 

Está satisfeita com o 
processo de 
contratação que 
abrange dinâmica de 
grupo, prova de 
redação e entrevistas 
em inglês e 
português.

Como o processo 
seletivo restringe-se a 
entrevistas e análise 
curricular , alguns 
estagiários não possuem 
o perfil e qualificação 
adequados para a vaga. 
O processo poderia ser 
melhorado com a 
inclusão de testes que 
possam identificar o 
estagiário com perfil 
mais adequado a cada 
vaga.

Sim, embora note uma 
carência de profissionais 
para algumas áreas 
técnicas . 

Críticas à atuação das 
universidades nos processos 
burocráticos. As demandas 
são das áreas e não da 
empresa , porém 
consolidadas pelo RH em 
processo seletivo único.

Poderia estimar o custo para 
contratação de estagiários ( 
sem contar a bolsa do 
estudante ) ?

não

Em 2018 foi gasto cerca de 
200 mil com a 99Jobs, 
incluindo divulgação , 
plataforma e pré-seleção 
para a contratação de 70 
estagiários
Houve também o gasto com 
a NUBE , pagando uma taxa 
por estagiário ( não sabia 
especificar o valor ) 
Custo não é satisfatório. 
Estão pensando em somente 
pagar pela plataforma da 
99Jobs ( R$ 3.000 / mês) e 
não contratar serviços de  
divulgação e pré-seleção 

não pode divulgar o 
valor, mas há 
preocupação na 
redução de custos 
tanto no processo de 
seleção quanto nos 
serviços burocráticos

ao redor de R$ 120,00 
por mês , valor 
considerado alto pois 
não engloba testes

Não pode divulgar o valor 
para os processos de 
seleção e burocrático de 
acompanhamento do 
estágio, mas buscam 
contatemente formas de 
reduzir estes custos.

Há uma preocupação com 
custos.

Está satisfeito com a 
qualidade dos estagiários 

contratados ?
Satisfeito

Gostaria de melhorar o 
processo por meio de 

aplicações de testes mais 
específicos a cada área . O 
perfil psicológico tem sido 
bem definido por meio de 

entrevista e testes 
psicológicos

Satisfeito
Não ( vide explicação 

acima ) 

Sim, embora o problema 
seja o de falta de 

candidatos para algumas 
vagas técnicas.

A questão comportamental 
novamente aparece, pois a 

satisfação não 
caracterizada é algo 
subjetivo, e mesmo a 

demanda por pefil tecnico 
não foi significaiva

Qual o percentual de 
estagiários são efetivados ?

Nenhuma efetivação. 
Contratações são 
realizadas por meio de 
concurso público.

A empresa efetiva todos os 
estagiários que tiverem uma 
performance satisfatória. A 
taxa fica ao redor de 20 a 
25%.

18 a 20%

Nenhuma efetivação. 
Contratações são 
realizadas por meio de 
concurso público.

25%

O risco e o custo são bem 
mais baixos do que ter uma 
rotatividade de 
funcionários.

Comentários Adicionais 
Pretende estreitar o 
relacionamento com as áreas 
acadêmicas da UPM
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APÊNDICE C – Resultado da Pesquisa Quantitativa com 437 alunos de uma das 
faculdades da Universidade 
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APÊNDICE D – RFP ( Request for Proposal ) do Projeto de Intermediação de Estágios 

Proposta para aquisição de Solução  

A proposta: Fornecer apoio a universidade no sentido de prover aos estudantes e empresas um 
serviço inovador e personalizado, suportado por um sistema informatizado, centralizado, 
voltado para a integração de empresas e alunos, constituindo-se em um ponto focal de 
divulgação e procura de vagas. O sistema possibilitará não somente o cadastramento de 
currículos, divulgação e procura de vagas, funções comuns a todas as ofertas concorrentes, mas 
também suporte aos estudantes por meio da oferta de modelos de currículos e do 
desenvolvimento de programas que simulem entrevistas de processos de recrutamento e 
seleção, viabilizando o direcionamento de candidatos com qualificação adequada ao perfil da 
vaga. 

 
 Busca das empresas: para achar tal solução, procuramos no mercado empresas e ferramentas 

capazes de suprir essas necessidades. Selecionamos duas empresas: 
o EMPRESA B. 
o EMPRESA A. 

 
 Analise das empresas: levando em consideração seus históricos, penetração de mercado, 

aderência da solução às necessidades da Universidade, custos e cases de sucesso, foi feita uma 
análise elencando cada um de seus pontos positivos em relação à nossa proposta, fazendo ao 
seu final, que optássemos com clareza pela empresa que mais se enquadrasse. 
 

 A plataforma da EMPRESA B é, no momento, a que melhor servirá à Universidade e suas 
necessidades de integração de empresas e alunos, constituindo-se em um ponto focal de 
divulgação e procura de vagas. Sendo assim, a Pró Reitoria de Educação sugere a implantação 
desta plataforma. 

RFPs – Descrição das empresas concorrentes 

O páreo foi concedido aos players de mercado de maior reconhecimento no meio 
universitário. Os players foram alcançados segundo pesquisas direcionadas a respeito da 
solução e um benchmark entre IES que se utilizam ou recomendaram as ferramentas 
especificas. Após uma primeira rodada de apresentações com diversos fornecedores, optou-se 
pela análise mais detalhada de 2 participantes na concorrência: a EMPRESA A e a 
EMPRESA B. 

Partindo de uma proposta comum, os fornecedores tiveram o espaço disponibilizado pela 
Universidade e tempo hábil de para a apresentação de suas propostas, lhes foram 
disponibilizados 120 minutos para a exposição de suas soluções. Não houve informações 
distintas ou privilegiadas à empresa A ou B.  

EMPRESA A  

Fundada em 1997, a EMPRESA A é uma empresa multinacional. Mais de 1 milhão de 
empregadores, muitas empresas relacionadas na Fortune 500, utilizam a EMPRESA A para 
postar empregos, encontrar os melhores talentos e gerenciar seu recrutamento. Além disso, 
mais de 400.000 empregadores ativos utilizam o software da EMPRESA A para alavancar a 
maior rede de empregos para Educação Superior nos Estados Unidos.  Em 2016, cinco 
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milhões de estudantes realizaram mais de 13 milhões de candidaturas à emprego através da 
plataforma da EMPRESA A.  No Brasil possuem 3 universidades como referência. 

EMPRESA B 

Fundada em 2003 é uma empresa brasileira com cerca de 10 IES clientes. A abordagem da 
empresa é a de apresentar produtos e serviços personalizados que atendem às necessidades e 
as estratégias de cada cliente.   

Funcionalidades da Solução 

Ambas as soluções possuem as funcionalidades requeridas, relacionadas a seguir. A 
EMPRESA A possui uma plataforma mais robusta, com recursos que excedem as 
expectativas especialmente no que se refere a parte gerencial de criação de relatórios e KPIs. 
No que se refere a implantação, a EMPRESA A também oferece uma gama maior de serviços. 
Todavia a plataforma da EMPRESA B tem uma proposta com relação custo-benefício muito 
superior, razão pela qual optamos por esta solução. 

Funcionalidades Requeridas: 

Alunos  

 Dados Cadastrais 
 Criação de Currículos 
 Orientação de carreiras 
 Referências Profissionais ( cartas de recomendação )  
 Portfólio (documentos , fotos e informações de perfil ) acessível 

aos recrutadores 
 Agente Automático de Pesquisa de Empregos ( por meio de 

alguns parâmetros o aluno seleciona o perfil de empresa que 
deseja e sempre serão notificados quando existirem vagas com 
o perfil solicitado )  

 Módulo para Entrevistas simuladas 

Empresas recrutadoras 

 Cadastro de Oportunidades 
 Agendamento de Entrevistas 

Universidade  

 Gestão de Eventos 
 Feira de Carreiras 
 Workshops 
 Acompanhamento profissional dos alunos 
 Contratos de Estágio e aditivos  
 Rede Profissional dos alunos ( incluindo egressos )  
 Banco de dados de Currículos permitindo pesquisa pelos 

recrutadores 
 Módulo de Pesquisa ( coletar , armazenar e interpretar 

informações de alunos e recrutadores )  
 Gestão e Acompanhamento com empresas  
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 Sincronização dos contatos de empresas e alunos com outro 
CRM 

 Logs de Eventos (acompanhar as atividades de alunos e 
empresas na plataforma) 

 Relatórios Gerenciais  e inteligência de negócio ( detalhar o que 
possui e se a plataforma permite criação de novos relatórios e 
consultas de modo interativo , sem programação )  

 Integração com redes sociais 
 KPIs de acompanhamento ( alunos e empresas)  
 Certificados de segurança da aplicação  

 

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Comparativo de Custos - Plataformas de Estágios 

    

  Consultoria Software (ano) Total 

EMPRESA B 30.000,00 43.200,00 73.200,00 

EMPRESA A 112.000,00 319.000,00 431.000,00 
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APÊNDICE E – Investimentos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

Item Descrição Inicial Ano 1 Ano 2 Ano3 Ano 4 Ano 5

1 Projeto Arquiteto 10.000,00      -                 -                       -               -            -             

2 Adequação de Instalações 20.000,00      -                 -                       -               -            -             

3 Pintura 2.000,00        -                 -                       -            -             

4 Sinalização 2.000,00        -                 -                       -               -            -             

Total..................................................................................... 34.000,00      -                 -                       -               -            -             

Item Descrição Inicial Ano 1 Ano 2 Ano3 Ano 4 Ano 5

1 Cadeiras sala de aula

2 Mobília salas

3 Mobília CoWorking

4 Mobiliario em Geral 10.000,00      -                 1.000,00              1.000,00      1.000,00    1.000,00    

5 Biblioteca -                -                 -                       -               -            -             

Total..................................................................................... 10.000,00      -                 1.000,00              1.000,00      1.000,00    1.000,00    

Item Descrição Inicial Ano 1 Ano 2 Ano3 Ano 4 Ano 5

1 Computadores 9.000,00        -                 3.000,00              3.000,00      3.000,00    3.000,00    

2 Impressoras 3.000,00        -                 -                       -               -            -             

3 Aparelhos Telefonia 1.000,00        -                 -                       -               -            -             

Total..................................................................................... 13.000,00      -                 3.000,00              3.000,00      3.000,00    3.000,00    

Item Descrição Inicial Ano 1 Ano 2 Ano3 Ano 4 Ano 5

1 Plataforma Integradora - Licença 40.000,00      36.000,00      36.000,00            36.000,00    36.000,00  36.000,00  

2 Serviços de Implantação e Customizações 30.000,00      30.000,00      30.000,00            30.000,00    30.000,00  30.000,00  

Total..................................................................................... 70.000,00      66.000,00      66.000,00            66.000,00    66.000,00  66.000,00  

Item Descrição Inicial Ano 1 Ano 2 Ano3 Ano 4 Ano 5

1 Reserva de Caixa 30.000,00      -                 -                       -               -            -             

Total..................................................................................... 30.000,00      -                 -                       -               -            -             

Item Descrição Inicial Ano 1 Ano 2 Ano3 Ano 4 Ano 5

1 Treinamento e Capacitação 10.000,00      10.000,00      10.000,00            10.000,00    10.000,00  10.000,00  

2 Divulgação e Marketing 20.000,00      10.000,00      10.000,00            10.000,00    10.000,00  10.000,00  

Total..................................................................................... 30.000,00      20.000,00      20.000,00            20.000,00    20.000,00  20.000,00  

Inicial Ano 1 Ano 2 Ano3 Ano 4 Ano 5

TOTAL DO INVESTIMENTO INICIAL 187.000,00    86.000,00      90.000,00            90.000,00    90.000,00  90.000,00  

Capital de Giro

Outros

Instalações, Moveis  e Equipamentos

Informatica e Comunicação

Imovel

Desenvolvimento de Projetos e/ou Softwares
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APÊNDICE F: Despesas estimadas - 5 anos  

Pessoal 

 

 

 Despesas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor  

OPERAÇÃO

qtd
VALOR

qtd
VALOR

qtd
VALOR

qtd
VALOR

qtd
VALOR

Promotor de Vendas 5.000,00        2 120.000,00       2 120.000,00        2 120.000,00      2 120.000,00    2 120.000,00      

Coordenador 7.000,00        1 84.000,00         1 84.000,00          1 84.000,00        1 84.000,00      1 84.000,00        

204.000,00       204.000,00        204.000,00      204.000,00    204.000,00      

Encargos Sociais (13o, férias, benefícios, indenizações)122.400,00       122.400,00        122.400,00      122.400,00    122.400,00      

ADMINISTRAÇÃO

qtd VALOR qtd VALOR qtd VALOR qtd VALOR qtd VALOR

Secretaria 2.000,00        1 24.000,00         1 24.000,00          1 24.000,00        1 24.000,00      1 24.000,00        

Auxiliar Administrativo 1.500,00        1 18.000,00         2 36.000,00          2 18.000,00        3 54.000,00      3 54.000,00        

42.000,00         60.000,00          48.000,00        78.000,00      78.000,00        

84.000,00         120.000,00        96.000,00        156.000,00    156.000,00      

Encargos Sociais (13o, férias, benefícios, indenizações)50.400,00         72.000,00          57.600,00        93.600,00      93.600,00        

2
o
 ano

2
o
 ano

5
o
 ano

5
o
 ano

3
o
 ano

3
o
 ano

4
o
 ano

4
o
 ano

salário R$ 
(mensal)

salário R$ 
(mensal)

1
o
 ano

1
o
 ano

ALUGUEIS

Valor Mensal 1
o
 ano 2

o
 ano 3

o
 ano 4

o
 ano 5

o
 ano

Aluguéis, Condomínios e IPTU -               -                    -                    -               -               -               

Água, Luz e Telefone 1.500,00      18.000,00         18.000,00         18.000,00    18.000,00    18.000,00    

-                    -                    -               -               -               

Totais 18.000,00         18.000,00         18.000,00    18.000,00    18.000,00    

DESPESAS CORRENTES

Valor Mensal 1
o
 ano 2

o
 ano 3

o
 ano 4

o
 ano 5

o
 ano

Manutençao & Conservação 400,00         4.800,00           4.800,00           4.800,00      4.800,00      4.800,00      

Seguros 200,00         2.400,00           2.400,00           2.400,00      2.400,00      2.400,00      

Internet 750,00         9.000,00           9.000,00           9.000,00      9.000,00      9.000,00      

Material de Escritório 200,00         2.400,00           2.400,00           2.400,00      2.400,00      2.400,00      

-                    -                    -               -               -               

Totais 18.600,00         18.600,00         18.600,00    18.600,00    18.600,00    

COMUNICAÇÃO E MKT

Valor Mensal 1
o
 ano 2

o
 ano 3

o
 ano 4

o
 ano 5

o
 ano

Google adwords 1.000,00      12.000,00         12.000,00         12.000,00    12.000,00    12.000,00    

Outras mídias 1.000,00      12.000,00         12.000,00         12.000,00    12.000,00    12.000,00    

-                    

Totais 24.000,00         24.000,00         24.000,00    24.000,00    24.000,00    
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APÊNDICE G: Preços, Volume de Vendas e Faturamento   

 

Fonte: Elaborado pelo autor  

  

Taxa de Crescimento 

anual prevista - plano 

Intermediação 30,00%

1
o
 ano (*) 2

o
 ano 3

o
 ano 4

o
 ano 5

o
 ano

1 Plano Intermediação Pct 800 800 1040 1352 1758 2285

1o ano 2o ano 3o ano 4o ano 5o ano

1 Plano Intermediação Pct 800,00        640.000,00     832.000,00       1.081.600,00      1.406.080,00   1.827.904,00   

640.000,00     832.000,00       1.081.600,00      1.406.080,00   1.827.904,00   

Faturamento ($)

DescriçãoProduto Preço

Volume de Vendas (unids)

Produto Descrição unid
Qdt inicial 

(unds/ano)
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APÊNDICE H: Demonstrativo de Resultados Projetados 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor  

  

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

640.000,00  832.000,00     1.081.600,00      1.406.080,00   1.827.904,00  

(-) -                 -                    -                         -                      -                    

(-) 0% -                 -                    -                         -                      -                    

(-) Comissões sobre vendas 0% -                 -                    -                         -                      -                    

640.000,00  832.000,00     1.081.600,00      1.406.080,00   1.827.904,00  

(-) -                 -                    -                         -                      -                    

640.000,00  832.000,00     1.081.600,00      1.406.080,00   1.827.904,00  

521.400,00  579.000,00     540.600,00         636.600,00      636.600,00     

(-) Despesas administrativas

(-) 134.400,00    192.000,00        153.600,00            249.600,00         249.600,00        

(-) Pessoal da operação 326.400,00    326.400,00        326.400,00            326.400,00         326.400,00        

(-) -                 -                    -                         -                      -                    

(-) CPP (Contr Patronal Previdenciaria) -                 -                    -                         -                      -                    

(-) 18.000,00      18.000,00          18.000,00              18.000,00           18.000,00          

(-) 18.600,00      18.600,00          18.600,00              18.600,00           18.600,00          

(-) 24.000,00      24.000,00          24.000,00              24.000,00           24.000,00          

118.600,00  253.000,00     541.000,00         769.480,00      1.191.304,00  

-                 -                    -                         -                      -                    

118.600,00  253.000,00     541.000,00         769.480,00      1.191.304,00  

18,53% 30,41% 50,02% 54,73% 65,17%Lucratividade (%  ao ano)

IR / CSLL

Lucro líquido após IR / CSLL

Resultado operacional

Custos dos Serviços

Custo dos Serviços 

Margem de contribuição

Despesas operacionais

Pessoal da Administração

Aluguéis, condomínios e iptu

Despesas correntes

Despesas Comunicação e Marketing

Terceiros

Receita liquida de vendas

Receita de vendas

Deduções

Impostos ( Isento ) 

Custo financeiro (cartão cred/deb/desconto dupl)
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APÊNDICE I: Fluxo de Caixa Projetado 

 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

 

  

FLUXO DE CAIXA PROJETADO

DATA ZERO Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

(187.000,00)           118.600,00       253.000,00            541.000,00                      769.480,00          1.191.304,00         

(-) Necessidades de Investimentos Adicionais (86.000,00)        (90.000,00)             (90.000,00)                      (90.000,00)          (90.000,00)             

 (-) Contingência - Risco (71.600,00)        (71.600,00)             (71.600,00)                      (71.600,00)          (71.600,00)             

 Fluxo de Caixa Resultante -187.000,00 -39.000,00 91.400,00 379.400,00 607.880,00 1.029.704,00

-226.000,00 -134.600,00 244.800,00 852.680,00 1.882.384,00

NECESSIDADE DE CAPITAL E TAXA MÍNIMA DE ATRATIVIDADE

Taxa

Necessidade de Capital para iniciar o empreendimento 187.000,00       CAPITAL PROPRIO 226.000,00          12,0%

Necessidade total de Capital ao longo do projeto 226.000,00       CAPITAL TERCEIROS -                      20,0%

TMA (Taxa Minima Atratividade) 12,0%

ANÁLISE FINANCEIRA n= 5 anos n= 10 anos n= 15 anos n= 20 anos

Fluxo de Caixa Líquido anual a partir do 6o ano 1.029.704,00    1.029.704,00         1.029.704,00                   1.029.704,00       

Valor Residual do Fluxo de Caixa (para n=5) 3.711.852,47         5.818.057,25                   7.013.174,41       

PONTO DE EQUILIBRIO                  (FATURAMENTO) -                         

TMA n= 5 anos n= 10 anos n= 15 anos n= 20 anos

VALOR PRESENTE LÍQUIDO 12,0% 1.091.691,95 3.197.896,73 4.393.013,88 5.071.155,45

TAXA INTERNA DE RETORNO (% ao ano) 79,27% 110,87% 122,18% 127,61%

PAYBACK (se menor que 5 anos) 2,35 anos

Resultado Operacional
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APÊNDICE J: Evolução Mensal Receitas x Despesas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

 

 

Mês ReceitasReceita Acum Despesas Despesas Acum Qtde Qtde Acum
1 53.333,33 53.333,33 230.450,00 230.450,00 67 67
2 53.333,33 106.666,67 43.450,00 273.900,00 67 133
3 53.333,33 160.000,00 43.450,00 317.350,00 67 200
4 53.333,33 213.333,33 43.450,00 360.800,00 67 267
5 53.333,33 266.666,67 43.450,00 404.250,00 67 333
6 53.333,33 320.000,00 43.450,00 447.700,00 67 400
7 53.333,33 373.333,33 43.450,00 491.150,00 67 467
8 53.333,33 426.666,67 43.450,00 534.600,00 67 533
9 53.333,33 480.000,00 43.450,00 578.050,00 67 600

10 53.333,33 533.333,33 43.450,00 621.500,00 67 667
11 53.333,33 586.666,67 43.450,00 664.950,00 67 733
12 53.333,33 640.000,00 43.450,00 708.400,00 67 800
13 69.333,33 709.333,33 48.250,00 756.650,00 87 887
14 69.333,33 778.666,67 48.250,00 804.900,00 87 973
15 69.333,33 848.000,00 48.250,00 853.150,00 87 1060
16 69.333,33 917.333,33 48.250,00 901.400,00 87 1147
17 69.333,33 986.666,67 48.250,00 949.650,00 87 1233
18 69.333,33 1.056.000,00 48.250,00 997.900,00 87 1320
19 69.333,33 1.125.333,33 48.250,00 1.046.150,00 87 1407
20 69.333,33 1.194.666,67 48.250,00 1.094.400,00 87 1493
21 69.333,33 1.264.000,00 48.250,00 1.142.650,00 87 1580
22 69.333,33 1.333.333,33 48.250,00 1.190.900,00 87 1667
23 69.333,33 1.402.666,67 48.250,00 1.239.150,00 87 1753
24 69.333,33 1.472.000,00 48.250,00 1.287.400,00 87 1840
25 90.133,33 1.562.133,33 45.050,00 1.332.450,00 113 1953
26 90.133,33 1.652.266,67 45.050,00 1.377.500,00 113 2065
27 90.133,33 1.742.400,00 45.050,00 1.422.550,00 113 2178
28 90.133,33 1.832.533,33 45.050,00 1.467.600,00 113 2291
29 90.133,33 1.922.666,67 45.050,00 1.512.650,00 113 2403
30 90.133,33 2.012.800,00 45.050,00 1.557.700,00 113 2516
31 90.133,33 2.102.933,33 45.050,00 1.602.750,00 113 2629
32 90.133,33 2.193.066,67 45.050,00 1.647.800,00 113 2741
33 90.133,33 2.283.200,00 45.050,00 1.692.850,00 113 2854
34 90.133,33 2.373.333,33 45.050,00 1.737.900,00 113 2967
35 90.133,33 2.463.466,67 45.050,00 1.782.950,00 113 3079
36 90.133,33 2.553.600,00 45.050,00 1.828.000,00 113 3192
37 117.173,33 2.670.773,33 53.050,00 1.881.050,00 146 3338
38 117.173,33 2.787.946,67 53.050,00 1.934.100,00 146 3485
39 117.173,33 2.905.120,00 53.050,00 1.987.150,00 146 3631
40 117.173,33 3.022.293,33 53.050,00 2.040.200,00 146 3778
41 117.173,33 3.139.466,67 53.050,00 2.093.250,00 146 3924
42 117.173,33 3.256.640,00 53.050,00 2.146.300,00 146 4071
43 117.173,33 3.373.813,33 53.050,00 2.199.350,00 146 4217
44 117.173,33 3.490.986,67 53.050,00 2.252.400,00 146 4364
45 117.173,33 3.608.160,00 53.050,00 2.305.450,00 146 4510
46 117.173,33 3.725.333,33 53.050,00 2.358.500,00 146 4657
47 117.173,33 3.842.506,67 53.050,00 2.411.550,00 146 4803
48 117.173,33 3.959.680,00 53.050,00 2.464.600,00 146 4950
49 152.325,33 4.112.005,33 53.050,00 2.517.650,00 190 5140
50 152.325,33 4.264.330,67 53.050,00 2.570.700,00 190 5330
51 152.325,33 4.416.656,00 53.050,00 2.623.750,00 190 5521
52 152.325,33 4.568.981,33 53.050,00 2.676.800,00 190 5711
53 152.325,33 4.721.306,67 53.050,00 2.729.850,00 190 5902
54 152.325,33 4.873.632,00 53.050,00 2.782.900,00 190 6092
55 152.325,33 5.025.957,33 53.050,00 2.835.950,00 190 6282
56 152.325,33 5.178.282,67 53.050,00 2.889.000,00 190 6473
57 152.325,33 5.330.608,00 53.050,00 2.942.050,00 190 6663
58 152.325,33 5.482.933,33 53.050,00 2.995.100,00 190 6854
59 152.325,33 5.635.258,67 53.050,00 3.048.150,00 190 7044
60 152.325,33 5.787.584,00 53.050,00 3.101.200,00 190 7234


