
 
ISSN 2317-3793 Volume 10 Número 1 (2021) 

 

FATORES QUE INFLUENCIAM NA ESCOLHA DOS ESTUDANTES 

UNIVERSITÁRIOS EM FAZER UM ESTÁGIO 

 

FACTORS THAT INFLUENCE THE CHOICE OF UNIVERSITY STUDENTS TO DO 

AN INTERNSHIP

 
Fernanda Biondi 1 

Guilherme Lemos2 

Luiz Gustavo Bernardes 3 

Marlusa de Sevilha Gosling4 

Eduardo Teixeira Magalhães5 

 
RESUMO 

O ingresso ao ensino superior traz ao aluno grandes oportunidades, entretanto, enquanto alguns universitários trilham um 

caminho estudantil, se dedicando apenas a cumprir as exigências acadêmicas para a formação, outros buscam o 

desenvolvimento profissional com experiências que os aproxima da prática do curso. Uma dessas atividades tem a função 

importantíssima de transformar o estudante em um profissional da área, o estágio. Diante disso, compreender quais fatores 

levam os estudantes universitários a escolher estagiar é de grande valia para o mercado de trabalho para a tomada de decisão 

na busca e atração de novos talentos. O método de pesquisa utilizada no presente trabalho compreendeu uma abordagem 

mista, composta por uma fase qualitativa e outra quantitativa. A utilização do modelo qualitativo, teve como intuito 

compreender a intenção comportamental dos estudantes na escolha de fazer um estágio Na abordagem quantitativa, a coleta 

dos dados nesta etapa ocorreu através da aplicação de um questionário online utilizando a plataforma Google Forms, os dados 

produzidos foram tabulados e analisados por meio do Software SPSS. Frente à pesquisa realizada no presente trabalho, foi 

possível perceber as principais percepções dos estudantes sobre a realização do estágio, porém de uma forma mais 

generalizada. Logo, deixamos como sugestão de pesquisa a realização de estudos mais específicos e direcionados à diferentes 

percepções, como, por exemplo, o que pode ser feito para melhorar a experiência dos estagiários, quais são as maiores queixas 

e problemas enfrentados pelos estagiários e o que falta para as empresas contratarem mais estagiários. 

PALAVRAS-CHAVE: Estágio, abordagem quantitativa, pesquisa de mercado. 

 

 

ABSTRACT 

Admission to higher education brings great opportunities to the student, however, while some university students follow a 

student path, dedicating themselves only to meet the academic requirements for training, others seek professional 

development with experiences that bring them closer to the course's practice. One of these activities has the very important 

function of transforming the student into a professional in the field, the internship. Therefore, understanding what factors 

lead university students to choose an internship is of great value for the job market for decision making in the search and 

attraction of new talents. The research method used in the present work comprised a mixed approach, consisting of a 

qualitative and a quantitative phase. The use of the qualitative model was intended to understand the students' behavioral 

intention in choosing to do an internship In the quantitative approach, the data collection in this step occurred through the 

application of an online questionnaire using the Google Forms platform, the data produced were tabulated and analyzed using 

SPSS Software. In view of the research carried out in the present work, it was possible to perceive the main perceptions of 

the students about the completion of the internship, however in a more generalized way. Therefore, we leave as a suggestion  

for research the realization of more specific studies and directed to different perceptions, such as, for example, what can be 

done to improve the experience of the interns, what are the biggest complaints and problems faced by the interns and what is 

missing for companies to hire more interns. 

KEYWORDS: Internship, quantitative approach, market research.
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INTRODUÇÃO 

 

 

O ingresso ao ensino superior traz ao aluno grandes oportunidades, entretanto, enquanto alguns 

universitários trilham um caminho estudantil, se dedicando apenas a cumprir as exigências acadêmicas 

para a formação, outros buscam o desenvolvimento profissional com experiências que os aproxima da 

prática do curso. Alguns estudos apontam que atividades exercidas fora do ambiente de sala de aula, 

como monitorias, pesquisas e estágios auxiliam no desenvolvimento dos estudantes (Bardagi et al., 2006; 

Brooks, Cornelius, Greenfield, & Joseph, 1995; Fior & Mecuri, 2003; Pascarella & Terenzini, 2005; 

Teixeira & Gomes, 2004). 

Uma dessas atividades tem a função importantíssima de transformar o estudante em um 

profissional da área, o estágio. Além de servir como um meio de entrada para o mercado de trabalho, o 

estágio é uma oportunidade de iniciar a carreira testando os conhecimentos adquiridos ao longo da 

formação e vivenciando casos reais de trabalho. Ele atribui experiência e diminui a lacuna entre a teoria 

aprendida e a prática, preparando o estudante para as constantes transformações e desafios do mercado 

de trabalho.  

Silva e Teixeira, (2013) identificaram nas experiências de estágio analisadas em sua pesquisa, 

características capazes de influenciar positivamente o desenvolvimento da adaptabilidade de carreira e 

a transição ao papel profissional. Diante disso, compreender quais fatores levam os estudantes 

universitários a escolher estagiar é de grande valia para o mercado de trabalho para a tomada de decisão 

na busca e atração de novos talentos. 

A partir desse questionamento originou-se o seguinte problema de pesquisa: quais fatores 

influenciam na escolha dos estudantes universitários em fazer um estágio? Para que a pesquisa fosse 

possível, foi realizado um levantamento qualitativo com diversos estudantes universitários (22) e 

selecionados construtos com base da literatura acadêmica, que foram utilizados na elaboração e 

aplicação do questionário que possibilitou responder a essa pergunta. 

Baseado no problema de pesquisa, o objetivo geral deste estudo é buscar identificar quais fatores 

influenciam na escolha dos estudantes universitários em fazer um estágio; identificando, caracterizando 

e analisando os pontos determinantes encontrados na pesquisa. 

 

MÉTODOS  

 

A partir de um referencial teórico realizado, foi possível desenvolver um modelo teórico que 

demonstra relações entre o construto dependente escolha de estágio, e os construtos independentes:  

 

1.Graduação em Administração pela UFMG - fernandarbiondi@gmail.com 

2.Graduação em Administração pela UFMG - guilherme.lemos.1987@gmail.com 

3.Graduação em Administração pela UFMG - luiz_gustavo777@hotmail.com 

4.Doutora em Administração pela UFMG - marlusa@ufmg.br 

5.Mestrando em Administração pela UFMG - edu.magalhaes7@outlook.com 
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eficiência, fontes pessoais de oportunidades, dificuldades do estágio, reputação das empresas e 

características cidadã das empresas (FIG 1) 

 

 

Figura 1 – modelo teórico 

 

Fonte: Elaborada por autores 

 

Baseado no modelo proposto para o problema de pesquisa, as variáveis dependente e 

independentes são descritas conforme as hipóteses abaixo: 

 

Tabela 1 – Escolha de fazer estágio 

Construtos Hipóteses 

Eficiência H1 – A eficiência adquirida pelos estudantes está 

positivamente relacionada com a escolha de fazer um 

estágio 

Fontes pessoais de oportunidade H2 – As fontes pessoais de oportunidade dos estudantes 

estão positivamente relacionadas com a escolha de fazer 

um estágio. 

Dificuldade do estágio H3 – As dificuldades encontradas pelos estudantes estão 

negativamente relacionadas com a escolha de fazer um 

estágio. 

Reputação das empresas  H4 – A reputação das empresas está positivamente 

relacionada com a escolha de fazer um estágio. 

Características cidadã das empresas H5 – As características cidadã das empresas está 

positivamente relacionada com a escolha de fazer um 

estágio 

        Fonte: Elaborada por autores. 

 

O método de pesquisa utilizada no presente trabalho compreendeu uma abordagem mista, 

composta por uma fase qualitativa e outra quantitativa. Para a pesquisa foi utilizado de técnicas 

padronizadas de coletas de dados, através de um questionário. Iniciou-se a pesquisa qualitativa com o 
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intuito de aprofundar no entendimento sobre as motivações da população universitária em fazer um 

estágio.  

A utilização do modelo qualitativo teve como intuito compreender a intenção comportamental 

dos estudantes na escolha de fazer um estágio através da elaboração prévia de hipóteses descrevendo 

cada situação específica, se enquadrando assim como uma pesquisa conclusiva do tipo descritiva 

(MALHOTRA, 2012), buscando descrever as características de determinado grupo de uma população 

através do estabelecimento de relações entre as variáveis analisadas. A pesquisa qualitativa é 

caracterizada como sendo uma pesquisa não-estruturada, baseada em pequenas amostras, usada em casos 

nos quais é necessário definir o problema com maior precisão, identificar cursos relevantes de ação ou 

obter dados adicionais antes que se possa desenvolver uma abordagem (MALHOTRA,2001). 

Nesta primeira etapa, foi elaborado um roteiro de entrevista semiestruturado de afim de adotar a 

Técnica Projetiva por meio de um pequeno questionário, aplicado a um número muito inferior de 

respondentes (22) pelos próprios pesquisadores em uma amostragem por conveniência. O intuito dessa 

pesquisa foi fomentar nossas ideias para qual rumo nossa pesquisa levaria, auxiliando através da análise 

das respostas a construirmos nossos próprios constructos para a pesquisa quantitativa. As seguintes 

perguntas foram apresentadas para direcionar a pesquisa qualitativa: 

 

Tabela 2- Perguntas norteadoras 

Você faz ou já fez estágio? Qual a importância do estágio para você? 

O que te leva a escolher um estágio? Quais os benefícios e as dificuldades encontradas no 

estágio? 

        Fonte: Elaborada por autores  

 

Em seguida, foi realizada segunda etapa da pesquisa. Segundo Triviños (1987), a abordagem de 

cunho quantitativo trabalha os dados buscando seu significado, tendo como base a percepção do 

fenômeno dentro do seu contexto. O uso da descrição quantitativa procura captar não só a aparência do 

fenômeno como também suas essências, procurando explicar sua origem, relações e mudanças, e 

tentando intuir as conseqüências.  

A coleta dos dados nesta etapa ocorreu através da aplicação de um questionário online utilizando 

a plataforma Google Forms, que esteve disponível durante cinco dias, sendo respondida por mais de 160 

pessoas. As variáveis da pesquisa foram medidas por meio da escala tipo Likert de sete pontos, sendo 1 

(um) equivalente à “Discordo Totalmente”, e 7 (sete) a “Concordo Totalmente”. Um dos benefícios do 

uso da ferramenta que incentivou a utilização dessa plataforma para a pesquisa é que ela mantém um 

resumo das respostas organizadas em gráficos diferentes tabelas possibilitando a análise estatística 

através de uma melhor e mais fácil visualização. O questionário aplicado encontra-s ao final deste artigo. 

A pesquisa obteve um total de 169 respostas válidas de um total de 235, obtidas através da 

amostragem “boca-a-boca”, os membros do grupo divulgaram para seus contatos próximos o link para 

o questionário online, processo de coleta que procura tirar proveito das redes de relacionamento dos 
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membros do grupo a fim de fornecer à pesquisa um conjunto suficiente de contatos potenciais.  

O tratamento e a análise de dados — realizados visando a entender a relação das variáveis com 

a satisfação dos usuários do transporte público por ônibus em Belo Horizonte — foram feito por meio 

do software estatístico Statistical Package for the Social Sciences – SPSS (desenvolvido pela empresa 

SPSS Inc. e adquirido, posteriormente, pela International Business Machines – IBM), cuja versão atual 

é denominada IBM SPSS Statistics 24. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA QUALITATIVA 

 

A pesquisa qualitativa foi feita com um roteiro de três perguntas simples para análise e 

direcionamento das questões a serem abordadas na pesquisa quantitativa, além de perguntas para coleta 

de dados pessoais para traçar e entender o perfil da amostra. A pesquisa utilizou como filtro a pergunta 

"Você faz ou já fez estágio?" e, com isso, obteve um total de 22 respostas válidas. 

Para a pergunta “Qual a importância do estágio para você?”, os respondentes acreditam que o 

estágio tem grande importância devido à diversos fatores. A aquisição de experiência e/ou novos 

conhecimentos foi citada em 13 respostas. Outros fatores considerados foram: inserção no mercado de 

trabalho, conciliação entre prática e a teoria aprendida em sala de aula, aprendizado de competências 

profissionais não ensinadas na faculdade, iniciação de uma carreira profissional e renda durante o 

percurso acadêmico. 

Para a pergunta “O que te leva a escolher um estágio?”, os principais fatores considerados pelos 

respondentes na escolha do estágio são: remuneração e benefícios, possibilidade de efetivação, reputação 

da empresa, função a ser exercida, área de interesse e compatibilidade com os horários e atividades do 

curso. Nessa pergunta, especificamente, houve certo desvio das respostas com o que foi perguntado, pois 

a pergunta se referia aos atributos que um estágio deve possuir para ser escolhido pelo respondente, mas 

alguns responderam referindo-se às motivações pessoais que o levariam a escolher o estágio. 

Para a pergunta “Quais os benefícios e as dificuldades encontradas no estágio?”, os maiores 

benefícios apontados são: remuneração, criação e/ou aumento da rede de contatos, contato com a 

profissão antes da graduação, horários flexíveis, inserção no mercado de trabalho, horários flexíveis e 

enriquecimento do currículo. Já as maiores dificuldades apontadas são: remuneração incompatível com 

as funções exercidas, adequação ao ambiente de trabalho, desvios de função e atividades sem relação 

com o curso, sobrecarga, impacto na rotina acadêmica e desvalorização. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA QUANTITATIVA 

Análise descritiva 

 

As médias e os desvios padrões vêm mostrar a aderência e a homogeneidade de respostas obtidas. 
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Desvio padrão abaixo de 1, mostra forte homogeneidade de respostas entre respondentes, enquanto que 

valores acima de 3, mostram grande variabilidade de respostas (HAIR et. al. 2005). 

O construto eficiência demonstrou medias abaixo de 5, 65 para todos os itens do construto, 

contudo, o desvio padrão apresentou homogeneidade de respostas. O construto fontes pessoais de 

oportunidade apresentaram medias relativamente baixas, e desvio padrão acima de 1, e próximo de 2. Já 

o construto reputação da empresa, apresentou acima de 6, e desvio padrão próximos de 1. Por sua vez, 

o construto características cidadã das empresas, apresentou media 5, e desvio padrão aceitadas entre 1 a 

1,6.  

O construto dificuldade do estágio apresentou médias intervalares em 5, e desvio padrão 

próximos de1. E por ultimo, o construto escolha do estágio, apresentou medias próximas de 6, e desvio 

padrão próximos de 1 para algumas variáveis do construto.  

 

Confiabilidade interna 

 

De acordo com a Tabela 4, nota-se que todos os valores encontrados estiveram acima de 0,6, o 

que demonstra a consistência interna dos construtos utilizados. Contudo, pode-se dizer que os valores 

obtidos apresentam forte consistência (HAIR et. al. 2012) por ter valores acima de 0,7. Ressaltando a 

consistência do construto características cidadã das empresas, com um valor de 0,921. 

 

Tabela 3 – Confiabilidade dos construtos 

Construto  Alfa de Cronbach 

Eficiência  0, 709 

Fontes pessoais de oportunidade 0,761 

Dificuldade do estágio 0,763 

Reputação das empresas  0,742 

Características cidadã das empresas 0,921 

       Fonte: Elaborada por autores 

 

 

Validade convergente  

 

A validade convergente demonstra as correlações existentes entre variáveis de um construto, por 

meio de correlações de Pearson. Para a correlação de Pearson, um valor absoluto de 1 indica uma relação 

linear perfeita. A correlação perto de 0 indica que não há relação linear entre as variáveis (HAIR et. al. 

2005). Em sua maioria o índices se aproximaram de 1. Assim, pode-se considerar que as correlações 

entre os itens de cada construto são significativas, atestando a validade convergente dos construtos. 

 

Validade discriminante  

 

Para a validade discriminante, os itens de cada construtos foram transformados, por escore 

somado, isto é, média dos itens, em uma única variável. A partir daí, calculou-se a matriz de correlação 

destas novas variáveis que representaram os construtos. Nesse caso, o objetivo é que não houvesse 
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correlação significativa entre eles. De forma geral, em todos os casos não foram obtidas correlações 

significativas. Embora em alguns casos o teste tenha detectado alguma correlação, foram apenas 

consideradas correlações superiores a 0.5 (50%). Sendo assim, pode-se afirmar que houve  validade 

discriminante entre os diferentes construtos 

 

Regressão  

 

A regressão linear foi realizada para identificar quais variáveis independentes afetam mais 

fortemente a variável dependente “Escolha do estágio” (MALHOTRA, 2012).  Sendo assim, a regressão 

foi realizada para avaliar se a variável dependente Escolha de estágio é afetada pelas variáveis 

independentes – Eficiência, Fontes pessoais de oportunidade, Dificuldade do estágio, Reputação das 

empresas, Características cidadã das empresas. 

Todos os construtos observados apresentaram respostas coerentes. Pois o desvio padrão não foi 

maior que 3 em nenhum deles. No entanto, o valor de R² obtido chegou ao valor de 0,174, o que indica 

que o modelo explica cerca de 17% a respeito da decisão de Escolha de Estágio dos respondentes. É 

importante salientar com isso, que 85% da variável escolha de um estágio, não está sendo explicada pelo 

modelo, mostrando assim, que outras variáveis deveriam ser incluídas no modelo, para que a variável 

resposta seja melhor explicada. 

No entanto, com base no resultado da teste ANOVA, pode-se concluir que existe pelo menos 

uma variável significativa no modelo. Ou seja, as variáveis que estão no modelo realmente explicam 

uma parcela significativa da escolha do estágio por parte dos estudantes. 

 

Tabela 4 – Teste ANOVA 

 

                   Fonte: SPSS 

 

Sendo assim, considerando um nível de significância de 5%, podemos dizer que os únicos fatores 

realmente importantes na decisão de escolha de um estágio, são: 

 Eficiência adquirida pelos estudantes, que realmente tem relação positiva com a escolha de fazer 

um estágio. 
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 E a Reputação da Empresa, que também tem relação positiva com a decisão de fazer um estágio. 

A partir dessas representações, a Tabela 5 suporta e não suporta as seguintes hipóteses 

apresentadas inicialmente no estudo.  

 

 

Tabela 5 – Hipóteses suportadas 

Construto Hipóteses Resultado  

Eficiência  A eficiência adquirida pelos estudantes está positivamente 

relacionada com a escolha de fazer um estágio 
Suportada 

Fontes pessoais de oportunidade As fontes pessoais de oportunidade dos estudantes estão 

positivamente relacionadas com a escolha de fazer um 

estágio. 

Não suportada 

Dificuldade do estágio As dificuldades encontradas pelos estudantes estão 

negativamente relacionadas com a escolha de fazer um 

estágio. 

Não suportada 

Reputação das empresas  A reputação das empresas está positivamente relacionada 

com a escolha de fazer um estágio. 
Suportada 

Características cidadã das 

empresas 

As características cidadã das empresas está positivamente 

relacionada com a escolha de fazer um estágio 

Não suportada 

       Fonte: elaborada por autores 

 

CONCLUSÃO 

 

No cenário atual, de aumento relativo nas ofertas de estágio e de mudanças nas diretrizes 

curriculares e regras acadêmicas é cabível racionalizar a dinâmica das relações envolvidas na realização 

de um estágio. Sabe-se que nessas relações, o estudante é o elo mais fraco, já que as empresas concedem 

vagas de acordo com sua disponibilidade e desejo, as faculdades visam regulamentar e regularizar 

legalmente estes contratos e o governo tem o papel de também regulamentar e fiscalizar as práticas. 

Portanto, cabe ao estudante apenas escolher a melhor vaga para si, muitas vezes se submetendo à funções 

e remunerações indesejadas devido à obrigatoriedade da realização do estágio ou à necessidade de fonte 

de renda durante o curso. 

Em resumo, vimos na pesquisa um contraste entre a importância percebida pelos estudantes na 

realização de um estágio e as dificuldades apontadas por eles, tanto no construto “dificuldades do 

estágio”, quanto nos comentários feitos na questão aberta da pesquisa quantitativa. Essa discrepância 

entre as expectativas e realidades percebidas pelos estagiários mostra uma necessidade de melhoria em 

diversos âmbitos. 

Na seção de comentários da pesquisa quantitativa, assim como na pesquisa qualitativa, 

frequentemente os respondentes apontaram insatisfações na realização do estágio: as queixas mais 

frequentes foram desvalorização, exigências exageradas de qualificações para estudantes em início de 

carreira, incompatibilidade entre as funções exercidas e a remuneração, sobrecarga, burocracia na 

documentação por parte da faculdade, dificuldade de encontrar estágio na área ou em cidades do interior, 

falta de fiscalização por parte da faculdade e dos órgãos públicos, realização de atividades sem relação 
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com a área de estudos, dentre outras.  

Os estágios enfrentam diversos problemas estruturais que o distanciam do seu objetivo principal 

esperado pelos estudantes. Sabemos que, em época de crise financeira, o estágio muitas vezes torna-se 

fonte de mão de obra barata sem vínculo empregatício, para atividades básicas e operacionais, que não 

comprometam o objetivo fim da empresa, como trabalhos administrativos, de arquivamento, apoio à 

chefia, secretariado, etc. A não obrigatoriedade das empresas em contratar estagiários, 

independentemente do tamanho e da quantidade de funcionários, também limita a oferta de estágios em 

diversas áreas. No entanto, é válido observar que a contratação de estagiários é obrigatória em empresas 

públicas e frequente em grandes empresas privadas, pois é um dos aspectos observados nos conhecidos 

prêmios de “melhores empresas para trabalhar”.  

Os estágios são amparados e deveriam ser fiscalizados pelo Ministério do Trabalho, mas 

raramente ouve-se falar dessa fiscalização, que geralmente se limita à conferir se as empresas públicas 

obrigadas por seus estatutos a contratar estagiários estão cumprindo a cota estabelecida. Portanto, uma 

implicação gerencial da pesquisa sugere uma efetiva fiscalização por parte dos órgãos responsáveis sobre 

o que de fato é praticado no estágio, se há relação entre o trabalho e o curso realizado, se há supervisão 

competente e se os valores pagos em bolsa são compatíveis com a carga do estagiário e os benefícios 

obrigatórios (vale ou auxílio transporte) são entregues. Além disso, frente à dificuldade de encontrar 

estágios em determinadas áreas, por maior que elas sejam (ex.: indústria farmacêutica, aeronáutica, 

agropecuária), sugere-se que a lei seja alterada para obrigar empresas de determinados portes a 

concederem vagas de estágios ou, ao menos, incentivá-las por meio de benefícios. 

Outro problema percebido e vivido pelos estudantes está no papel da faculdade no processo de 

estagiar, que geralmente atuam de forma muito passiva. Em muitas delas o processo de aprovação e 

assinatura dos contratos é muito burocrático e demorado. Além disso, apesar da faculdade exigir 

documentos que deveriam amparar e auxiliar os direitos dos estagiários em relação às atividades 

desempenhadas, nota-se certa abstenção na obrigação de fiscalizar e fazer acontecer esse direito. Ao 

mesmo tempo em que essa fiscalização da faculdade pode inibir as empresas de contratarem estagiários, 

também pode garantir que os estudantes encontrem e façam estágios que cumpram seu propósito e sejam 

mais satisfatórios. 

Logo, outras possíveis implicações gerenciais da pesquisa para as faculdades podem ser: o 

incentivo às empresas a concederem estágios com os atributos valorizados pelos estagiários, fazendo 

com o que os mesmos trabalhem mais motivados; busca ativa por convênios com empresas de boa 

reputação e com características cidadãs para concessão de estágio, visto que são empresas mais valiosas 

e desejadas pelos estagiários; incentivo e busca ativa por convênios com empresas de áreas acadêmicas 

que disponibilizam menor quantidade de estágios ou em cidades do interior; oferta de cursos de 

capacitação de softwares frequentemente exigidos pelo mercado, dentre outras possibilidades. 

Frente à pesquisa realizada no presente trabalho, foi possível perceber as principais percepções 
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dos estudantes sobre a realização do estágio, porém de uma forma mais generalizada. Logo, deixamos 

como sugestão de pesquisa a realização de estudos mais específicos e direcionados à diferentes 

percepções, como, por exemplo, o que pode ser feito para melhorar a experiência dos estagiários, quais 

são as maiores queixas e problemas enfrentados pelos estagiários e o que falta para as empresas 

contratarem mais estagiários. 
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