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Olá, futuros engenheiros químicos! 

 

Seja você um bixo, entusiasmado pelo ingresso 
na universidade, ou um veterano, ansioso pela 
oportunidade de fazer seu primeiro estágio na 
graduação, você precisa começar a pensar e se 
planejar para conseguir o seu estágio ideal. 
Claro que isso nem sempre é tão trivial, o 
mercado de trabalho é bastante competitivo e 
existem detalhes burocráticos da USP que você 
precisa conhecer para não arranjar problemas. 

Para auxiliar a esclarecer as suas dúvidas e 
aproximá-lo das empresas, a AEQ criou a 
Diretoria de Estágios. Nós da diretoria fazemos 
projetos para bixos e veteranos, com reuniões 
divertidíssimas e semanais. Estamos sempre 
dispostos a conversar e abraçar novos 
membros! Converse com algum de nós  e venha 
fazer parte do nosso projeto: organizamos 
workshops que auxiliam os alunos a se 
conhecerem melhor e disponibilizamos 
ferramentas que contribuem na luta pela vaga 
em uma empresa, visitas técnicas, rodas de 
conversa e esse manual maravilhoso. 

Mas vamos direto ao ponto: por que ler e dar 
feedback do manual de estágios? 

Porque ao longo da manual, a diretoria de 
estágios procura sanar todas as dúvidas e 
preocupações que tiram o sono do aluno que 
não tem um conhecimento profundo de 
processos seletivos, e, principalmente, em como 
achar e conciliar a empresa dos sonhos com a 
vaga certa a modalidade quadrimestral. 

O manual explica o que é o sistema 
quadrimestral e como funciona, além disso, 
dialoga com experiências passadas dos 
veteranos dando dicas de quando, como, onde 
e como procurar por uma vaga de estágio e ser 
aprovado. E, como cereja do bolo, ainda 
analisamos os perfis de empresas para que 
você possa saber com certeza  quais empresas 
que você se identifica mais estão propensas a 
aceitar o quadrimestral. 

Mais do que uma obra de engenharia, esse 
manual também é uma construção de 
fraternidade e de amor  de veteranos para as 
futuras gerações de politécnicos! E, é claro, 
sempre precisará do seu feedback, futuro 
engenheiro, para poder se atualizar a um 
mercado de trabalho muito dinâmico e sempre 
em mudanças. 

Contribua com feedbacks caso ache que seja 
preciso mudar ou acrescentar em algum tópico! 
Afinal, esse manual não possui versão 
definitiva, ele é  uma criação em constante 
evolução que deve ser atualizada a mudanças 
tanto na estrutura da Poli quanto do mercado 
de trabalho: ele pertence a todos os alunos da 
engenharia química e todos podem contribuir 
para melhorá-lo! 

Espero que seja uma boa leitura. 
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O aluno pode escolher 3 caminhos para seguir no módulo de estágio: 

 

• Estágio no Brasil 

• Iniciação científica no Brasil 

• Estágio ou iniciação científica no exterior 

 

Voltando nossa atenção para os estágios, existem diferenças importantes entre os estágios 
“tradicionais”, isto é, do modelo semestral, em relação ao estágio quadrimestral, o que gera 
pontos positivos e negativos. Podemos resumir essas diferenças a seguir: 

O curso de Engenharia Química da Escola Politécnica é denominado cooperativo, ou seja, 
propõe a formação acadêmica junto com o cooperativo (empresas). Na prática, os primeiros 
dois anos do curso se adequam ao sistema  semestral, enquanto o restante segue a forma 
quadrimestral. Os quadrimestres (períodos de 4 meses) são divididos em cinco módulos 
acadêmicos (MA1 a MA5) e quatro módulos de estágio (ME1 a ME4), como está 
esquematizado abaixo. 

Maior experiência profissional 

Dedicação exclusiva ao estágio 

Maior estabilidade 

Possibilidade de estágio fora de São Paulo 

Limitação de vagas 

Empresas burocráticas não aceitam 

Não conhecido por empresas 

Dificuldades de acordo 
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No modelo vigente, nós temos um currículo de 16 meses em atividades profissionais 
incluídos, o que melhora a nossa empregabilidade. Além disso, durante cada módulo de 
estágio, temos a dedicação integral à experiência profissional, o que permite uma maior 
imersão no contexto empresarial. Outro aspecto positivo é a possibilidade de fazer um 
estágio no exterior, que, além de proporcionar ao estudante experiência internacional, 
não atrasa o curso. 

Ao optar por realizar o estágio em empresas, é importante saber que existem dois tipos 
de validade de contratos: Modelo Anual e Modelo Quadrimestral, e que tais modelos 
são permitidos por lei (Lei 11.788, capítulo IV, art 10, inciso 1), pois algumas empresas 
questionaram a validade e argumentaram que isso não é possível. 

Modelo Quadrimestral: No período de estágio curricular obrigatório, o estagiário 
cumprirá período integral de 40 horas semanais.  

Modelo Anual: Nos módulos de estágio, devemos estagiar 40 horas     semanais. 
No entanto, nos demais períodos acadêmicos, pode-se incluir um estágio não-
obrigatório, com uma carga horária de no máximo 12 horas semanais, desde que 
não afete o seu desempenho acadêmico, ou seja, não deve ultrapassar 48 horas 
somando-se as horas de estágio com os créditos das matérias(em horas). Além 
disso,  horário de estágio deve ser combinado para não dar conflito com 
matérias, provas e laboratórios. Apesar do nome sugerir, o estagiário não é 
obrigado a permanecer um ano na empresa quando o modelo é anual, a 
questão principal  é o comprometimento com a empresa.  

Em relação ao último modelo, é importante ressaltar que o departamento só assinará 12 
horas por considerarem pouco tempo e que algo acima disso pode prejudicar o seu 
desempenho acadêmico. Na visão deles, essas condições seriam uma exceção, como os 
alunos de iniciação científica necessitam desse tempo para finalizar seus trabalhos. 
Assim,  assinar mais horas seria infactível. Entretanto, em empresas mais flexíveis é 
possível negociar esses contratempos para assinar um contrato no modelo anual. 
 
No nosso curso, cumprir os períodos de estágio de forma adequada é tão importante 
quanto a aprovação nas matérias obrigatórias. Do ponto de vista burocrático, o estágio 
é considerado como uma matéria, ou seja, possui uma frequência (relativa a quantidade 
de horas realizada) e uma nota. Para avaliá-lo, cada aluno contará com o auxílio de um 
professor orientador e pelo coordenador de estágios e, ao final do módulo, é exigido a 
entrega de um Relatório do Estágio, redigido pelo aluno, e de uma Avaliação de 
Desempenho, feita pela empresa. O professor orientador pode realizar visitas à empresa, 
orientação técnica ao aluno e orientação ao relatório.  

Por meio dessas ferramentas, é feita a avaliação sobre o  desempenho do aluno durante 
os 4 meses de estágio, que segue os seguintes parâmetros: 

•  Visita do professor Orientador - peso 20%; 

•  Relatório de Estágio - peso 50%;                      

•  Avaliação da Empresa - 30% 

Apesar de parecer bastante complicado, não se estresse com isso! Tratam-se de algumas 
burocracias para acompanhar o bom andamento do estágio, que não necessariamente 
vão avaliar a sua competência profissional ou te reprovar! 
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Um tópico muito importante ao procurar por estágios é entender qual o perfil da 
empresa na qual você está tentando ingressar, para que não cause um desgaste 
desnecessário  caso essa não seja negociável em relação ao curso quadrimestral. 

Na maior parte dos casos, os alunos, perdidos durante os módulos acadêmicos e 
desesperados por não terem encontrado nenhum estágio, acabam prestando inúmeros 
processos seletivos sem ter estudado o comportamento da empresa anteriormente. 
Assim, conhecer a instituição te ajudará tanto na entrevista, quanto a entender se seu 
ingresso nela para o estágio quadrimestral será possível.   

A seguir, iremos apresentar um resumo sobre o perfil das empresas, para que você 
consiga direcionar seus esforços para vagas com maior chance de negociação sobre a 
carga horária.  Porém é preciso tomar cuidado! A Diretoria de Estágios se baseia na 
experiência de ex-alunos, então deve-se levar em consideração que o mercado de 
trabalho é dinâmico e a gestão de uma empresa, nos quesitos flexibilidade e 
burocracia, também. 

1 — Empresas Burocráticas   

Com elas, é muito difícil conseguir uma negociação favorável para o estágio 
quadrimestral no terceiro e quarto anos. Normalmente, elas divulgam programas 
de duração de 1 ano a 1 ano e meio, e exigem 30 horas semanais. Tratam-se de 
empresas com um grande número de funcionários e,  por isso, o RH tende fugir ao 
máximo de possíveis problemas contratuais, o que explica a dificuldade de 
negociar. Para o quinto ano, essas empresas não são um impedimento, uma vez 
que é possível cumprir a carga horária exigida por eles! 

Uma outra característica é que grande parte das vagas são disponibilizadas pelos 
processos de recrutamento, com dinâmicas, provas de inglês e de lógica e 
entrevistas. 

Exemplos: Itaú, áreas comerciais em bancos, BASF, Votorantim, Avon, Natura, 
Boticário, na área de farmacêutica.  

 

2- Empresas Flexíveis 

São super conversáveis e seguem o modelo do quadrimestral propriamente dito: 
40 horas nos módulos de estágio e 12 horas no acadêmico. Normalmente, são 
empresas de pequeno porte, com um número de funcionários reduzido, ou 
empresas grandes com uma cultura flexível. Geralmente, não há um horário de 
entrada e saída pré-definidos: o estagiário consegue o fazer de acordo com sua 
disponibilidade. 

As vagas normalmente são pontuais, ou seja, não há um grande processo de 
recrutamento, mas no mínimo há uma entrevista. 

Exemplos: Braskem, Dafiti, Safra, Drogasil e Oxiteno são grandes empresas com 
esse perfil. 
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3 — Empresas Semi-Flexíveis 

Estas são as grandes empresas que não querem perder a chance de contratar 
estagiários bons, por causa da burocracia. Ou seja, apesar de exigirem um número 
elevado de horas por quererem funcionários presentes e funcionais, elas estão 
dispostas a conversar e chegar num consenso sobre o contrato. Logo, tudo é 
negociável com o RH e seu gestor, apesar de haver a necessidade de conciliar 
quadris de estágio com módulos acadêmicos. 

A maioria dos estudantes acabam indo para esse tipo de estágio, e às vezes, acabam 
sendo efetivados depois da formatura. As vagas são tanto por processos de 
recrutamento, quanto pontuais. 

Exemplos: Corporativo, Dow, P&G, Air Liquide, Comdinheiro, Bancos (JKCapital, JP 
Morgan), Consultorias (Amicci, Integration) são empresas com esse perfil de 
contratação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por fim, um compilado do número de contratados por ano por empresa, discriminando-se o 
modulo de estágio de contratação, pode ser encontrado em: http://bit.ly/2Uo7XDu 
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Primeiramente, é importante ressaltar que os prazos vão variar de acordo com o seu 
perfil e aquilo que você deseja para o estágio, uma vez que a diversidade de culturas 
empresariais atualmente é grande. Aqui, buscaremos resumir os principais perfis e dar 
uma noção genérica sobre alguns prazos. 

Além disso, grandes empresas por vezes tem periodicidade anual para a abertura de 
vagas, ou seja, seus processos seletivos ocorrem sempre na mesma época do ano. Isso 
ocorre, por exemplo, em certas seleções de trainees e consultorias. Por isso, se você 
pensa em alguma empresa com esse perfil, esteja atento para as datas que costumam 
ocorrer esses processos. 

ALUNO DO TERCEIRO ANO PROCURANDO VAGA NO MÓDULO 
ACADÊMICO:   

Se você estiver no terceiro ano, o ideal não é deixar para fazer currículo e 
procurar uma vaga na última semana de provas do segundo quadrimestre 
acadêmico. Procure se planejar para não perder a sanidade: o que pode e vai 
facilitar a sua vida será muita organização. 

Em pesquisa com veteranos que já passaram e foram bem sucedidos em 
contratações, a Diretoria de Estágios percebeu que é importante ter um currículo 
já preparado e pronto no início do ano. Isso porque o currículo é um documento 
sintético, mas não necessariamente simples de ser escrito  (até por isso a nossa 
diretoria busca organizar workshops para você aluno saber redigi-lo) e precisa 
estar alinhado para com o perfil da empresa que você deseja se inscrever. 

Com o currículo pronto, o ideal é enviá-lo para as empresas a partir da segunda 
metade de maio, por isso procure desde o início da graduação conhecer algumas 
empresas em eventos, como, por exemplo, SEQEP e o WI. Pode parecer óbvio 
que é importante pensar com antecedência no estágio, mas o terceiro ano possui 
uma carga acadêmica pesada que dificulta o planejamento do quadrimestre de 
estágio. 

Mas se você não conseguir uma vaga no início do ano, não se desespere. Muitos 
alunos também conseguem estagiar por meio de vagas pontuais que costumam 
surgir entre os meses de julho e agosto. Essas vagas surgem em meses 
antecedentes ao quadrimestre de estágio e podem ser muito proveitosas ao 
nosso curso. 
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ALUNO DO QUARTO ANO PROCURANDO VAGA: 

Depende de quando você quer começar a estagiar, podendo ser no meio do 
primeiro quadrimestre do quarto ano ou somente em maio/junho no quadri de 
estágios. Em qualquer um desses períodos de início, dificilmente você conseguirá 
uma vaga de processo seletivo normal de empresas. Para iniciar nesses meses, o 
ideal é buscar por vagas pontuais em empresas. 

No quarto ano do curso, o ideal é que você sempre tenha um currículo 
atualizado,  pois nunca se sabe quando uma vaga pode aparecer para você. 

No caso de aparecer uma vaga pontual, o processo seletivo durará cerca de um 
mês a um mês e meio (entre a primeira entrevista e a resposta final), enquanto a 
contratação durará mais algumas semanas. Tendo em mente esse tempo, o ideal 
é que você comece a procurar no final de fevereiro ou começo de março, caso 
queira começar em maio. Porém, lembre-se de que começando a procurar 
estágio muito cedo, você pode acabar sendo recusado porque a empresa não 
pode esperará até maio. Então, planeje bem e não se desespere caso esteja 
demorando para receber respostas, pois você poderá começar a estagiar em até 
um mês depois de ter começado o quadri de estágio, sem que reprove por 
presença.  

 

ALUNO DO QUINTO ANO PROCURANDO VAGA: 

No quinto ano, a procura por estágio fica mais fácil, visto que, geralmente, os 
contratos englobam os dois módulos de estágio. É interessante, no entanto, o 
aluno começar a procurar vagas já no fim do quarto ano, alinhada aos seus 
interesses de trabalho. 

 

TRAINEE 

O Trainee é um processo seletivo para graduados, com duração média de 2 anos. Nele, 
você  passará por diferentes áreas dentro da empresa, e depois será alocado dentro de 
uma dessas. É um programa muito procurado por alunos no final da graduação, para 
dar início logo depois da formatura. 

O modelo de processo seletivo para Trainee varia a cada ano, deste modo, é sempre 
bom conversar com outros trainees da empresa para que o candidato possa entender 
mais sobre o processo e se preparar melhor. Fique atento ao período de inscrições para 
cada empresa! 
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Existem diferentes tipos de portas de entrada para um estágio, que possuem 

diferentes características e eficiência. De maneira breve, elas resumem-se em:  

Alguns grupos de estágios no Facebook anunciam vagas pontuais: quando 

algum aluno ou ex-aluno de alguma faculdade sai de uma vaga e conhece o 

grupo, acaba divulgando-a se souber que ela se encaixa no que os 

participantes estão procurando. Eles costumam ser rápidos e razoavelmente 

eficientes, por isso, é importante ficar de olho: 

i. Poli Emprega 

ii. Startupship 

iii. Poli produção estágios 

Uma boa dica para essa porta de entrada é verificar se o e-mail de contato 

que eles colocam no anúncio da vaga é o mesmo da pessoa que está 

postando. Se for o caso, provavelmente a própria pessoa irá analisar os 

currículos. Mas se for um e-mail do tipo rh@empresa.com, provavelmente vai 

ser triado pelo próprio RH da empresa, de forma que não compensa entrar 

em contato.  

O LinkedIn é a maior rede social profissional do mundo, logo, mesmo que você 

não a utilize para encontrar uma vaga, é importante ter um perfil construído 

para o futuro. Uma técnica quase “infalível” para conseguir novos contatos é 

realizar conexões com as pessoas conhecidas da Poli e, depois, tentar uma 

conexão com alguém que trabalha na empresa desejada (mesmo que não seja 

do RH, a princípio, isso te ajudará a ir estabelecendo conexões na empresa). 

Costuma ser um pouco difícil de encontrar as vagas , mas é possível!  

Algumas empresas de recrutamento (como Companhia de Estágios, Cia de 

Talentos, Vagas, Gupy, Across, etc...) possuem vagas disponíveis direto em seu 

site. No entanto,  essa porta de entrada acaba sendo muito parecida com o 

email USP na relação volume de vagas x eficiência. Ou seja, você provavelmente 

terá de explicar a eles o modelo quadrimestral e eles não necessariamente irão 

aceitá-lo, pois as empresas de recrutamento estão mais interessadas em 

satisfazer o cliente do que o aluno. 
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Os alunos da Poli recebem vários emails por dia, entretanto, é muito difícil filtrar 

as vagas. Isso significa que a maioria delas não aceitará o quadrimestral como 

modelo de estágio, com exceção das vagas que são encaminhadas pela lista de 

email do Caio (Diretor de estágios do departamento. Geralmente, essas são de 

empresas tradicionalmente parceiras da Engenharia Química na Poli (como 

AirLiquide, Oxiteno, etc...). Uma dica para ser mais assertivo na filtragem dos e-

mails é procurar sobre a empresa, seu perfil e sobre o histórico de contratação 

de alunos do quadri. 

A Diretoria de Estágios possui um grupo de emails para direcionar as vagas que 

recebe. Para entrar no grupo, acesso o link: http://bit.ly/aeqestagios2018  

Alguns grupos de Whatsapp também divulgam oportunidades de estágio, de 

forma muito parecida com os grupos de Facebook. Além disso, a Diretoria de 

Estágios também conta com o seu próprio grupo, no qual alunos e 

administradores podem divulgar e encaminhar vagas rapidamente entre si. Para 

entrar em nosso grupo, entre em contato conosco!  

Além de todos as portas de entrada já descritas, há ainda o bom e velho 

“QI” (quem indique), ou seja, se você possuir networking com alguém da 

empresa, isso pode ser usado para conseguir uma vaga!  

PROGRAMA DE CARREIRA 

É um projeto criado pelo AmigosdaPoli (fundo patrimonial da Escola 
Politécnica), que visa preparar o aluno para o estágio. 

Para entrar no programa, é necessário realizar um processo seletivo composto 
por provas, entrevistas e dinâmica. Após a entrada do aluno, serão realizadas 
algumas atividades de treinamento, com o objetivo de preparar a sua carreira. 
Em seguida, serão direcionadas vagas de estágio de acordo com o perfil dos 
participantes. 

Geralmente, é difícil conseguir entrar no programa, por ser muito concorrido e 
envolver alunos de toda a Poli. Porém, a engenharia química têm conseguido 
entrar com pelo menos dois alunos por ano. 

Mais informações no site: https://bit.ly/2CCJUGL  
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Nesta seção, apresentaremos algumas dicas e informações úteis que poderão te 

ajudar nessas etapas! 

1. Conheça a empresa: Procure  informações da empresa que você está prestando, 

ou seja, conheça um pouco da sua cultura empresarial, sua a história e objetivos. 

Para fazê-lo, entre no site da empresa, procure no LinkedIn etc... Alguns sites, 

como Medium e blogs na prática,  geralmente têm um conteúdo rico dessas 

informações. 

2. Elaboração do currículo: O currículo é o documento mais importante a ser 

enviado para empresa, de modo que deve conter informações que te destaquem 

dos outros candidatos e que, ao mesmo tempo, seja sucinto e esteticamente 

agradável.  

 Como fazer: Existem várias plataformas e modelos de currículos disponíveis. Ao 

 mesmo tempo que eles facilitam o trabalho, não devem ser algo muito padrão e 

 usado por todo mundo. Algumas plataformas indicadas são: 

https://bit.ly/2zB0tmj 

https://bit.ly/2UsinyL 

Além disso, a Diretoria de Estágios dispõe de alguns modelos em nosso drive. 

Caso tenha interesse, acesse: http://bit.ly/apoioaeqestagios  

O que colocar: 

a.  Informações básicas: nome, contato, graduação na Escola Politécnica; 

b. Realizações: projetos extracurriculares, voluntariado e Estágios já feitos; 

c. Idiomas: proficiências e níveis; 

d. Interesses e objetivos: mostrar o que procura. 

Algo fundamental é alinhar o seu currículo à vaga de estágio pleiteada, 
dispondo as informações em uma ordem lógica e atrativa. Exemplos: 

 Vagas em Consultorias: colocar ações voltadas a essa área em destaque, 
 como o Poli Consulting Club, resoluções de case, cursos, entre outros. 

 Vagas em Pesquisa: coloque sua Iniciação Científica em destaque. 

 Vagas de Programação: colocar as linguagens que você conhece e seu 
 respectivo nível.  
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 E por fim, lembre-se que o peso de “Escola Politécnica - USP” no seu CV ainda é 
 grande, portanto, coloque-o também em local de destaque. 

 Tamanho: 

 Seu CV deve possuir no máximo uma página! Mais do que isso, ele não será lido 
 e muitas informações importantes podem ser desconsideradas. 

3. Dinâmica de Grupo: Aqui, temos uma etapa muito temida do processo seletivo. 
Geralmente, os participantes serão divididos em vários grupos a fim de realizar 
uma tarefa específica (um case, um projeto, etc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Entrevistas: Por fim, as etapas finais do processo são uma ou mais entrevistas 
 com os líderes da empresa e talvez seu futuro ou futura gestora, por isso, é claro 
 que essa etapa é igualmente importante. Ao mesmo tempo, é o momento de 
 estar “cara a cara” com o gestor e ter a oportunidade de descobrir como ele 
 pensa.  Procure ser o mais natural possível, pois no caso de ser aprovado no 
 processo, você terá que lidar com aqueles que efetivamente irão conduzir o seu 
 trabalho. 

 Trate a entrevista como uma conversa, na qual você também tem a 
 oportunidade de perguntar algo para o gestor, esclarecer dúvidas e mostrar algo 
 interessante sobre você. 
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5. Perguntas frequentes em entrevistas: 

 

A.  Conte-me um pouco sobre você. 

Essa pergunta possui o objetivo de descobrir que tipo de pessoa você é, dando 
insights para outras questões. Aqui, é importante se planejar e cobrir assuntos 
que vão desde a vida pessoal (lugar de nascimento, experiências marcantes...) 
até a vida acadêmica (faculdade, projetos importantes, intercâmbios etc..). De 
forma geral, a apresentação deve ser um conjunto de tópicos (como um menu), 
que será acessado pelo entrevistador durante a conversa. 

B.  Por que Engenharia?  

Mais uma pergunta que objetiva descobrir o seu perfil e se suas escolhas são 
consistentes. Tente dizer a verdade e não ser muito genérico neste caso. 

C.  Você pensa em trabalhar com engenharia quando se formar? 

Seja direto, mas de forma que sua resposta seja coerente com a vaga em 
questão. 

D.  Conte-me sobre uma vez que você liderou um grupo de pessoas e quais foram os 
 resultados. 

Comente sobre experiências acadêmicas e, se for o caso, como estagiário em 
outras empresas, sempre mencionando a importância de seu papel em cada 
exemplo. 

E.  Qual é o seu objetivo profissional? 

Aqui, não é necessário ser muito específico, ou seja, basta descrever sua visão do 
futuro de forma geral e os aspectos que você valoriza profissionalmente. 

F.  Fale-me de seus pontos fortes. 

Procure alguns traços de sua personalidade que estão alinhados à vaga 
pleiteada, mas seja sempre sincero! 

G.  Fale-me de seus pontos fracos. 

É importante não mencionar defeitos que conflitam com os pré-requisitos da 
vaga pleiteada. Não cite "perfeccionismo", por ser um lugar comum. 

H.  Em termos profissionais, como planeja estar daqui a 5 anos? 

Procure descrever de forma sucinta e específica 

I.  Por que você quer trabalhar nessa empresa? 

Nesta parte, é essencial que o candidato mostre o seu conhecimento sobre os 
valores da empresa e relacione-os aos seus interesses. 

J.  Por que eu devo te contratar? 

É interessante relacionar os pré-requisitos da vaga às suas habilidades 
profissionais e pessoais. 

K.  Você tem alguma pergunta para fazer? 

Não tenha medo de perguntar! Prepare duas ou três perguntas. Desta forma, o 
entrevistador perceberá o seu interesse, valorizando-o. 
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ALGUMAS DICAS 

• Uma postura que os avaliadores podem adotar na avaliação é parecer 
desinteressado, para não dar muita abertura ao entrevistado e ver como ele 
reage. 

• Geralmente há dois tipos de entrevista: case e de fit cultura. A entrevista do tipo 
case tem por objetivo analisar o seu raciocínio lógico e verificar como você se 
comporta diante de problemas, ou seja, não haverá uma resposta correta nesses 
casos: o importante é deixar claro seu raciocínio e não apavorar. 

• Em casos de entrevistas para vaga técnica, o case poderá ser resolvido com 
auxílio de conhecimentos técnicos. 

• Em casos de entrevistas do tipo fit cultural, o avaliador terá como objetivo 
verificar se os seus valores são compatíveis com o da empresa. Ou seja, as 
perguntas serão do tipo: “quem é você?”, “quais seus objetivos?”, entre outras ... 

• Estude bastante sobre a empresa e a vaga para a qual você está se 
candidatando! Seu perfil comportamental deverá ser compatível com essa.  Você 
pode procurar sobre a empresa em blogs na internet (Como médium, na prática, 
etc...), procurar como foram entrevistas antigas no Love Mondays, 99 jobs. 

• Converse com estagiários e veteranos que já estagiaram na empresa, assim 
poderá entender melhor qual é a cultura da empresa. 

• Use roupa adequada à cultura da empresa! (na dúvida, vá de roupa social). 

• Seja pontual. 

• Evite falar mal da empresa anterior (você pode apontar problemas, desde que a 
crítica seja relevante). 

• Não minta. 
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Apesar de as empresas possuírem processos seletivos com formatos diferentes, uma 

etapa comum em todas elas é a de contratação. Para isso, é preciso estar ciente da 

documentação necessária para concretizar seu estágio, e um modelo de cada uma 

delas está disponível no link: https://bit.ly/2SXxcNa. A seguir, apresentaremos um 

pouco mais sobre os principais documentos necessários para a contratação:  

1. Plano de Estágio: trata-se de uma folha com uma checklist de todos os conteúdos 

que serão trabalhados pelo estagiário dentro da empresa. Ela deverá ser 

assinada por qualquer professor credenciado do PQI, pelo coordenador de 

estágios do Departamento de Engenharia Química, Caio Reginato (Bloco 22 - 2º 

andar), e pelo coordenador da empresa em questão. Entretanto, se esses 

professores forem o Camacho, Paiva ou Pedro, a assinatura do Caio é 

dispensada. Os professores credenciados são: 

Prof. Ardson (Semi) 

Prof. Camacho (Bloco 22) 

Prof. Seckler (Bloco 22) 

Prof. Kulay (Bloco 18) 

Prof. Pedro (Bloco 20) 

Prof. Paiva (Semi) 

2.  Termo de Convênio: empresa-escola: é um contrato entre a faculdade e a 

 empresa que tem validade de 5 anos. Ele está disponível no site, o aluno terá 

 que enviá-lo para a empresa assinar (caso ela já não o tenha) e, em seguida, 

 entregá-lo na Administração da Poli. 

3. Termo de compromisso — contrato de Estágio empresa-aluno-escola: esse é o 

 termo mais conhecido entre os alunos. É o contrato em que se define carga 

 horária, bolsa de complementação educacional (salário), normas a serem 

 seguidas, direitos e obrigações do estagiário. É possível encontrar dois tipos de 

 modelo para esse termo: Quadrimestral e Anual, como explicado na seção 2. 

Normalmente, esse documento é preenchido pelo RH da empresa. Entretanto, 

nos casos em que a empresa é pequena ou que é necessária alguma 

especificação, o próprio aluno acaba sendo responsável por fazê-lo. Em seguida, 

basta a Administração aprovar o termo para que ele seja devolvido à empresa. 

No final, a Poli, a empresa e o aluno terão uma via do documento. 
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TODAS AS EMPRESAS QUE CONTRATARAM EQ - POLI DESDE 2015 ATÉ 2018 

99 Taxis CAPTA Factor Liquigás Promon 
Engenharia theVelops 

Accenture Cargill Figener L'oréal QuantiQ Vitopel 
Air Liquide CBSS Finquimica Macrologística Racine Volt Partners 
Akzo Nobel CIA BRAS Fram Capital Magic Limp Raia Drogasil WEDU(TAI) 

Ambev Ciclo Med Geointegra Marisa Raízen XP 
Investimentos 

Amicci Citibank Geolock Merrill Lynch Ramboll yellow 
Ângulo Clariant GFG (Dafiti) Metalcoating Reckitt 

Benckiser 
ZBS 

Consulting 
Ártica 

Investimentos Claritas Global Trevo Mobly Reunion 
Engenharia 

Goldman 
Sachs 

Athena Clark Solutions Grow Monsanto Rhodia  
AVL 

aplicativos 
COMDINHEIR

O Hexagon Morgan 
Stanley Safra   

Avon CRBS ifood Mylton&Thom
as Saint-Gobain  

B4 Croma ILOS Neogrid Sanofi   
Bain & 

Company Danone IMS Health Nestlé Santander  
Banco 

Votorantim 
DEV 

tecnologia Insituto Harris Novozymes Sawil Pax   

BCG Dow Integration OSIsoft Scandiflex  
Beleza na Web Drogasil Itaú Oxiteno SDI 

distribuição   

Bradesco DuPont Jera Capital Page Talent SGW  
Braskem Eastman JK Capital Panco Stone   

BRF EAU Johnson & 
Johnson Petronas Suzano  

BS Consulting Elo Group JPMorgan Pman SYCO   
Cabify Enfil Kroton Porto Seguro Syligio  

Camada Epson Kurita Procind Sysgeo   
CANVAS Evo Digital Labware P&G Taler  

Capsicum Evonik Laureate 
Education 

Projectus 
Consultoria The Chemours   

Observações: 

1) Negrito: Contrataram no ME1 ou ME2   Itálico: Apenas no 5º Ano 

2) Algumas empresas podem estar faltando 

3) Algumas dessas empresas podem não aceitar quadri mais 

4) Algumas dessas empresas em itálico podem acabar aceitando ME1 ou M2, apenas não sabemos. O 
ideal é verificar com veteranos. 
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TOP 10 EMPRESAS QUE MAIS CONTRATARAM DESDE 2015 

 Ano  
Empresa 2015 2016 2017 2018 Total 

SGW 3 4 4 5 14 

Akzo Nobel 4 5 2 1 12 

Braskem 0 1 3 7 10 

Hexagon 0 5 4 1 9 

Procter&Gamble 1 3 3 4 9 

Clark Solutions 1 4 4 3 9 

JK Capital 0 0 4 5 7 

GFG 2 4 4 3 7 

Dow 3 0 2 2 6 

Suzano 2 1 0 3 6 

ME1 

Observações: 

1) 2015 foi o ano em que a crise financeira nas faculdades estorou. CsF e a maioria das bolsas de 
intercâmbio foram cortadas. 

2) Também em 2015 e 2016, as empresas reduziram o número de contratações de estagiários, 
acarretando em um maior número de IC – Brasil. 

3) Já em 2017 a economia melhorou um pouco e voltou a ser mais fácil conseguir estágios. 



 

 

15 
20 

1) Indústria: Qualquer empresa que atue no setor industrial , por exemplo, a pessoa pode ter estagiado 
no setor financeiro da P&G que vai estar nessa categoria. 

2) Startups: Empresas que se denominam startups. 

3) Consultoria: Qualquer empresa que preste o serviço de consultoria, desde consultoria estratégia até de 
engenharia. 

4) Mercado financeiro: Qualquer empresa que atue no mercado financeiro. 

5) Coorporativo: Resto das empresas. 

MAIORES CONTRATANTES 1º ME 

Empresa 2015 2016 2017 2018 Total 

SGW 2 4 3 3 12 
Akzo Nobel 2 2 0 1 5 
Dafiti 2 2 0 1 5 
Amicci 0 0 1 1 2 
JK Capital 0 0 1 1 2 
IPEN USP 2 0 0 0 2 
BS Consulting 0 2 0 0 2 
Oxiteno 0 0 0 2 2 
COMDINHEIRO 0 0 0 2 2 
The Chemours 0 0 0 2 2 

DEV 0 0 1 1 2 
Hexagon 0 1 1 0 2 
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ME2 

MAIORES CONTRATANTES 2º ME 

Empresa 2015 2016 2017 2018 Total 

P&G 0 3 1 4 8 

Akzo Nobel 1 2 2 0 5 

Clark Solutions 1 2 1 1 5 

GFG 0 2 2 0 4 

SGW 1 0 1 2 4 

Hexagon 0 2 1 0 3 

JK Capital 0 0 1 2 3 

Air Liquide 0 0 0 3 3 
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5º ANO 
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1) Indústria: Qualquer empresa que atue no setor industrial , por exemplo, a pessoa pode ter estagiado 
no setor financeiro da P&G que vai estar nessa categoria. 

2) Startups: Empresas que se denominam startups. 

3) Consultoria: Qualquer empresa que preste o serviço de consultoria, desde consultoria estratégia até de 
engenharia. 

4) Mercado financeiro: Qualquer empresa que atue no mercado financeiro. 

5) Coorporativo: Resto das empresas. 

MAIORES CONTRATANTES 5º ANO 
Empresa 2015 2016 2017 2018 Total 

Braskem 0 1 2 4 7 
Suzano 2 1 0 2 5 
Dow 3 0 1 1 5 
Clark Solutions 0 1 3 1 5 
Dafiti 0 0 2 2 4 
Drogasil 0 2 2 0 4 
Hexagon 0 2 2 0 4 
P&G 1 0 2 0 3 
JK Capital 0 0 2 1 3 



 

 



 

 

Para saber se você quer prestar consultoria ou 
não e como se preparar para os processos 
seletivos, podemos seguir alguns passos: 

 1.       Conhecer a carreira de um consultor 

O primeiro passo é conhecer o dia-a-dia de um 
consultor, para saber se a carreira faz sentido e 
é atrativa para você. O primeiro fator é o 
desafio que a consultoria apresentará no dia-a-
dia: você é contratado para resolver problemas 
variados, complexos e difíceis de solucionar, 
gerando um trabalho mentalmente estimulante, 
dinâmico, com pouca rotina e muito 
aprendizado. Para dar suporte a isso, as 
consultorias possuem programas intensivos de 
treinamento e desenvolvimento, que te munem 
de todas as habilidades necessárias para o 
trabalho, incluindo apoio para realizar MBA 
fora do Brasil (na maioria das empresas). 

Os benefícios e os salários também são acima 
da média, apeser de a carga horária também 
ser alta  – carga essa que pode variar muito de 
semana a semana, pela urgência de alguns 
projetos, por exemplo. Além disso, a exposição 
no trabalho é algo importante: muitas vezes 
você lida com membros em posições bastante 
altas nas empresas (clientes), e 
consequentemente, muitas dessas empresas 
valorizam um profissional com background em 
consultoria. 

Uma recomendação para quem busca 
consultoria é que conversem com as pessoas 
que já trabalham em consultoria, as pessoas em 
consultoria em geral são muito receptivas e 
dispostas a ajudar outras pessoas, pelo clima 
colaborativo que há dentro dessas empresas. 

 2.  Selecionar as empresas 

Entre as principais empresas de consultoria do 
mundo com atuação no Brasil estão: 

·         McKinsey & Company 

·         Boston Consulting Group (BCG) 

·         A. T. Kearney 

·         Monitor Deloitte 

·         Roland Berger 

·         Bain & Company 

·         Olyver Wyman 

·         L.E.K. Consulting 

·         Strategy & 

·         Accenture 

Conheça melhor as consultorias, principalmente 
pelas palestras institucionais que elas realizam 
na Poli, nos ciclos de processo seletivo 
(geralmente em março ou em agosto/
setembro), pois cada uma tem as suas 
particularidades. Além disso, você pode acessar 
o site ou tentar achar conhecidos ou amigos 
que trabalham em cada uma. 

As maiores consultorias estratégicas no mundo 
compõem o chamado MBB: Mckinsey, BCG e 
Bain. Além disso, temos as consultorias 
associadas às grandes empresas de auditoria 
(Monitor, que faz parte da Deloitte, Strategy&, 
que é parte da PWC), e outras com grande 
prestígio, como a Oliver Wyman, A.T.Kearney, 
Roland Berger, entre outras.  

 3.  Enviar as candidaturas 

Chegou a hora de enviar os currículos e se 
inscrever nos processos. O currículo deve ser 
padrão, com uma página resumindo sua 
formação e cursos, suas capacidades (idiomas, 
pacote office, linguagens de programação, etc) 
e experiências extra-curriculares, como 
intercâmbios, grupos de extensão, 
representação estudantil, organização de 
eventos, entre outros. 

No geral, as consultorias não exigem 
habilidades específicas ou experiências 
anteriores para estagiários, porém, no caso de 
estarem prestando no quinto ano ou logo após 
de se formar, os examinadores poderão ver com 
mais atenção suas experiências anteriores de 
estágio. Essas são muito mais valorizadas pelo 
que você aprendeu e cresceu ao passá-las, 
portanto, pense bem quais delas valorizam sua 
“jornada de aprendizado” até o momento atual. 



 

 

Algumas consultorias exigem cover letter, 
que  basicamente é uma redação sobre sua 
trajetória de vida para responder por que você 
deveria ser escolhido pela empresa que você 
almeja entrar. Uma boa cover letter possui as 
informações do seu currículo de forma melhor 
explicada, com informações mais pessoais, 
levando o leitor em uma jornada pelos pontos 
chave da sua vida. sua carreira acadêmica e 
profissional. Sempre é necessário colocar algo 
pessoal da consultoria que você está enviando, 
citando os motivos pelos quais você acha que 
especificamente aquela consultoria é a certa 
para você (inclusive citando o nome da 
consultoria, as áreas nas quais ela se destaca, 
os diferenciais de cada). 

Sobre o idioma, é recomendado fazer todos 
esses materiais em inglês, pois  é uma boa 
forma de treinar o idioma, para uma eventual 
entrevista de fit em inglês (explicado melhor à 
frente).Ou seja, ter um bom domínio do inglês 
é necessário para passar nos processos 
seletivos de consultoria, seja nos materiais de 
prova e dos cases, que podem estar em inglês, 
seja nas entrevistas, nas quais o fit ou o case 
podem ser em inglês. 

Para saber melhor os detalhes, converse com 
pessoas que já passaram ou que já fizeram o 
processo seletivo da consultoria que você tá 
prestando. Outra fonte de informações é o Poli 
Consulting Club, que ajuda na divulgação dos  
processos. 

4.       Preparar-se para as provas objetivas 

O primeiro passo dos processos seletivos de 
consultorias são as provas objetivas, que 
envolvem um teste de lógica (estilo GMAT), às 
vezes acompanhado de perguntas sobre casos 
reais de empresas (Business Case). 

Para os testes de lógica é recomendado treinar 
bastante em simulados, para se familiarizar nos 
tipos de questões e melhorar sua rapidez nos 
testes. Não subestime os testes de lógica! Eles 
são feitos para você ter que responder em 
tempos curtos, na qual você deve priorizar as 
questões e fazer a prova de forma inteligente. 
Além disso, se você não passa na parte 
objetiva, não vai conseguir fazer as entrevistas, 
então treine muito o GMAT! 

Além do GMAT, temos algumas provas cujo o 
conteúdo inclui  Business Case, ( questões mais 

complexas, envolvendo casos de empresas). 
Esse tipo que questão exige um conhecimento 
básico de termos de business e de resolução de 
cases, envolvendo leitura de textos mais 
extensos e complexos e gráficos com as 
informações para resolver a questão. Para 
treinar, é recomendado o estudo para a 
resolução de cases, e após um certo preparo, 
testar os simulados (simulados para essas 
questões são bem mais raros do que os de 
GMAT). 

Algumas consultorias também tem etapas de 
dinâmicas em grupo, que geralmente 
constituem-se em uma resolução de case. A 
dica aqui é a mesma em relação a qualquer 
dinâmica: seja você mesmo! 

5.       Preparar para as entrevistas (Fit e Case 
Interview) 

a.       Entrevistas de Fit 

A entrevista de Fit é uma entrevista com maior 
semelhança às  entrevistas comuns para 
processos seletivos. Basicamente, ela será uma 
conversa sobre você: seus motivos para entrar 
para consultoria, porque você quer a 
consultoria que você está entrevistando, como 
foi sua trajetória de vida,entre outros. Seja 
simples e objetivo nas respostas 
e ,principalmente, seja “legal”, pois muitas vezes 
um fator a ser avaliado é o chamado airplane 
test, ou seja,  uma avaliação se você seria uma 
pessoa boa para ficar do lado num voo longo. 
Como todas as etapas, treine muito: treine 
pitchs de tempos variados (1 min, 5 min), no 
espelho, e em voz alta; treine também com 
amigos, aproveitando os treinos de case para 
treinar o fit ; pesquise sobre a consultoria em 
que você vai fazer entrevista e converse com 
pessoas dentro da consultoria. Treinar em 
inglês também é importante, algumas vezes o 
entrevistador decide usar essa parte da 
entrevista para testar seu conhecimento em 
inglês.  

b.      Entrevistas de Case 

A entrevista de case é o passo mais importante 
do processo, na qual você vai será avaliado 
diretamente pelos consultores e mostrará sua 
preparação para ser um deles. Basicamente, 
será uma conversa sobre negócios: você fará 
papel de consultor e resolverá o problema 
dado a você. 



 

 

Para entender melhor as entrevistas de case, leia 
os livros referência, que ensinam o passo a passo 
dos cases, inclusive sobre o fit. Os livros mais 
famosos são "Case Interview Secrets" e o "Case In 
Point". 

O Case Interview Secrets é um guia mais amplo, 
falando sobre o processo, as habilidades 
avaliadas e dicas úteis para a entrevista de case, 
criado por Victor Cheng, ex-consultor que é 
referência na preparação dos processos seletivos. 
O LOMS (áudios de entrevistas reais do Cheng) 
também são é ótimo para treinar e perceber 
erros comuns na resolução de case.  

O Case in Point é um livro mais focado em dar 
as ferramentas e prática na resolução dos cases, 
apresentando os tipo mais comuns, exemplos 
para praticar e frameworks (tipos de estrutura 
para basear a sua análise). 

Para treinar da melhor forma os cases, é 
recomendado praticar junto com amigos, em 
clubes de consultoria ou com pessoas que já 
estão trabalhando na área, com o 
colaborador  fazendo o papel do entrevistador e 
simulando a situação da entrevista. Nesses 
treinos, o importante é saber sempre estar 
melhorando e aprendendo, pedindo feedbacks e 
utilizando-os para se aprimorar.Sempre que 
possível, tente fazer case com pessoas mais 
experientes em case ou que já passaram nos 
processos, uma vez que elas terão melhores 
feedbacks. 

Uma aspecto essencial a se notar aqui é que o 
case simula o dia a dia do consultor, assim, por 
mais que possa ser cansativo, o case deve ser 
prazeroso para você, servindo como indicativo 
para seu gosto em consultoria. 

Por fim, seja colaborativo para treinar em todo o 
processo e não tenha vergonha de pedir ajuda 
pras pessoas que trabalham na área, uma das 
coisas mais legais na consultoria é o ambiente 
altamente colaborativo (que inclusive se reflete 
nos processos, onde você precisa treinar com 
outras pessoas para melhorar suas entrevistas de 
case).  

Deixo meu contato para tirar dúvidas, e se 
quiserem, marcar uma conversa. 

Leonardo Yasunaka 
Bain & Company 
leonardohyasu@gmail.com 

 +55 11 98205 6820 
 

Deixo aqui também o contato de alguns amigos 
que trabalham na área: 

Marina Osborn 
McKinsey & Company 
marinaaosborn@gmail.com 
+55 11 99631 2119 
 

André Schaff 
Oliver Wyman 
andre.mascarenhas@oliverwyman.com 
+55 11 96396 3736 
 
Rodrigo Trotta 
Boston Consulting Group (BCG) 
rodrigotrottayaryd@gmail.com 
+55 11 96877-5656 
 

Lucas Milan 
A.T. Kearney 
lmsgrego@gmail.com 
+55 11 96924 0662 
 

Todos estão abertos para conversas e pra tirar 
dúvidas! Aproveite! 
 

- 
 
 LINKS ÚTEIS: 
 
 Página do Poli Consulting Club: 
 https://bit.ly/2Ib2bi3 
 
 Drive para Estudo de Consultoria 
  http://bit.ly/2Uvhnx1 
 
 Vídeos do Victor Cheng sobre resolução de 
 cases: 
 https://bit.ly/2UfmaTW 
 
 Simulado do desafio estratégico da Bain 
 (para treino de Business Case): 
 https://bit.ly/2K5liNb 
 
 



 

 

Para os alunos interessados em estagiar em 
mercado financeiro, deixaremos algumas dicas, 
com o depoimento a seguir: 

“Apenas uma breve introdução para iniciarmos 
o assunto: as áreas mais comuns de trabalho no 
mercado financeiro são: Investment Banking 
(IB), Equity Research, Private Equity (PE), 
Private Banking/Wealth Management, Asset 
Management e Trading. Meu foco será contar 
um pouco das experiências que eu tive em IB e 
PE, pois são as áreas que eu tenho mais 
conhecimento. 

Antes de tudo, gostaria de resumir as 
motivações que me levaram a ir para o 
mercado financeiro, para vocês compararem 
com seus próprios interesses. Os motivos foram: 
desinteresse por Engenharia Química, rápido 
crescimento de carreira, remuneração alta, 
muito raciocínio lógico envolvido e rápido 
aprendizado/exposição. Tive também interesse 
em consultoria e não descarto até hoje a 
possibilidade. 

A área de Investment Banking se divide em 3 
grandes áreas: M&A (fusões e aquisições), 
ECM (Equity capital markets) e DCM (capital 
markets).Essas áreas têm muito em comum, 
pois trata-se do banco ou do escritório 
independente assessorando o seu cliente em 
uma operação de captação de recursos. No 
M&A, você irá acompanhar a companhia em 
todo o processo, seja do lado do vendedor ou 
do lado do comprador. Em ECM, você irá 
assessorar o cliente na sua abertura de capital 
na bolsa (IPO). Por fim, em DCM você irá 
acompanhar na captação de recursos através 
da emissão de uma dívida. Assim, os principais 
conhecimentos desejados para essas áreas são: 
demonstrativos financeiros, contabilidade e 
finanças corporativas. 

Os bancos mais renomados em IB no Brasil são: 
JP Morgan, Morgan Stanley, Merril Lynch, Itau 
BBA, BTG Pactual, Goldman Sachs, Credit 
Suisse, BNP Paribas. Considero como “2nd” tier 
Bradesco BBI, UBS, ABC, Safra, Santander e 
outros menores. Além dos bancos, existem 

muitos escritórios de investimento 
independentes (porque não estão atrelados à 
nenhum Banco), os quais são também 
chamadas de boutiques. As mais conhecidas no 
mercado são: IGC Partners, G5 Evercore, 
Rotschild, Moelis & Company e Ártica 
Investimentos. Atualmente esse mercado cresceu 
muito, de modo que existem diversas outras 
empresas menores surgindo. (Como a que eu 
trabalhei : JK Capital - https://
www.jkcapital.com.br/). 

Em Private Equity, existem muitas semelhanças 
com IB. Por quê? Private Equity é uma 
modalidade de investimento na qual o 
investidor capta recursos de terceiros e investe 
esse dinheiro. Em PE esse investimento é feito 
através da compra e venda de empresas. O 
processo funciona, resumidamente, da seguinte 
maneira: o fundo começa a estudar diversos 
setores para ver quais são os mais atrativos. 
Encontrado o setor, o fundo compra diversas 
empresas, melhora sua operação, gera valor e 
vende ela x anos depois por um preço maior. 

Um exemplo conhecido é a SmartFit do fundo 
Pátria Investimentos (fundo no qual eu trabalho 
hoje). Antigamente, o fundo havia desenvolvido 
uma “tese de investimentos” no setor de 
academias, pois eles acreditavam que esse 
segmento ia crescer rapidamente nos anos 
seguintes. Então o Pátria fez um investimento 
inicial, comprando uma parte da Companhia e 
passou a realizar diversos investimentos 
subsequentes (sobretudo abrindo novas 
unidades). Atualmente a SmartFit é a maior 
rede de academias do Brasil. Em breve o fundo 
precisará vender a SmartFit de alguma forma 
para realizar o investimento inicial, seja através 
de uma abertura de capital na bolsa (IPO) ou 
venda para um outro player (um outro fundo 
de investimento ou alguma rede internacional 
de academias). 

É interessante mencionar que nessas etapas de 
compra, venda ou abertura de capital, na 
grande maioria dos casos há um Banco ou 
boutique de M&A por trás assessorando 



 

 

alguma das partes no processo, por isso essas 
áreas possuem muito em comum. 

Nessa área os principais conhecimentos 
necessários são: demonstrativos financeiros, 
contabilidade e finanças corporativas (valuation, 
matemática financeira etc). Particularmente em 
PE, temos uma proximidade muito grande com 
consultorias, tanto por fazermos trabalhos em 
conjunto quanto por funcionários em PE que são 
ex-consultores, pois muitas skills em comum são 
necessárias (entender o mercado, business, 
finanças etc). 

urante minha experiência na JK Capital (IB – 
foco em M&A), tive um aprendizado muito 
acelerado. Posso dizer que essa é a principal 
vantagem de trabalhar em uma empresa menor 
(17 funcionários), pois você consegue ter muita 
responsabilidade já como estagiário. Já 
antecipando uma dúvida de todo mundo: sim, a 
área de IB é famosa por ser a área do mercado 
financeiro na qual você mais trabalha, mas 
também a que mais paga. É muito comum nos 
grandes bancos e boutiques cargas horárias de 
10am-1am e trabalho nos finais de semana. Em 
firmas menores,essa carga horária pode ser 
menor. No meu caso, quando trabalhei na JK 
Capital, fazia em módulo de estágio das 10am-
8pm, mas com certa frequência eu saia mais 
tarde. 

As principais tarefas nessa área em começo de 
carreira são: modelagem financeira (muito excel), 
estudos setoriais e elaboração de materiais para 
investidores (power point). Além dessa parte, há 
também muito contato com o seu cliente e com 
investidores (potenciais compradores da empresa 
que você está assessorando) o que torna a 
exposição muito grande. A área de M&A é 
extremamente dinâmica e por conta disso você 
faz projetos em diversos setores. Em 1 ano e 4 
meses fiz projetos em saúde (hospital, banco de 
sangue e lar de idosos), indústria de alimentos, 
indústria de cabos, distribuição de autopeças, 
laticínios. Isso é muito interessante, pois você 
sempre está fazendo tarefas diferentes, o que 
torna o trabalho mais dinâmico e também mais 
desafiador 

Durante minha experiência no Pátria (dez/18 – 
hoje) fiz um trabalho semelhante ao que fazia na 
JK Capital, porém na ótica do investidor (parte 
que está comprando a empresa). 

Então, as principais tarefas são: modelagem 

financeira, estudo do mercado e apresentações 
para o comitê interno do Pátria. O Pátria 
(https://www.patria.com/) é atualmente o maior 
fundo de Private Equity brasileiro e hoje possui 
uma parceria com a Blackstone, que é um dos 
maiores fundos de PE do mundo. Os principais 
fundos que estão aqui no Brasil além do Pátria 
são: Advent, Warburg Pincus, Carlyle, HIG, Aqua 
Capital e Accon. Assim como em IB, existem 
também outros fundos menores que muitas vezes 
olham só um setor ou compram só uma empresa. 
Em todo caso o princípio é o mesmo: investimento 
inicial, melhoria operacional da empresa, 
crescimento e venda lá na frente. . 

Em termos de carga horária e remuneração, 
Private Equity é um pouco menor nos dois 
aspectos quando comparado com IB, mas ainda 
assim são extremamente atraentes. Vale 
mencionar também a área de Venture Capital, 
cujo princípio é o mesmo de Private Equity, 
porém focadas principalmente em empresas de 
tecnologia. 

Os processos seletivos no mercado financeiro 
costumam ser um pouco mais rigorosos e a 
exigirem um certo conhecimento prévio do 
candidato, mesmo para vaga de estagiário. 
Lembre-se que estamos concorrendo com alunos 
de FEA, FGV e Insper que tiveram uma base 
muito mais sólida em administração de empresas 
e economia em relação a nós, engenheiros. 
Dependendo da área, esse conhecimento pode 
variar, mas o mais comum é pedirem finanças 
corporativas (valuation, matemática financeira e 
ações), demonstrativos (DRE, balanço e fluxo de 
caixa), contabilidade, produtos do mercado 
financeiro, mercado de ações e atualidades. 
Quanto maior o banco/fundo, mais burocrático e 
demorado será o processo seletivo. Outro ponto 
importante é o inglês. Quando eu estava no 
começo, eu acreditei conseguiria me virar, 
contudo, vi que meu inglês não era muito bom, 
uma vez que o processo seletivo o usava o tempo 
todo.Sendo assim,  recomendo a começar a 
estudar (se você não tem muita segurança no 
inglês) independente da área que você irá 
prestar (mercado financeiro, consultoria ou 
indústria). Outras línguas serão um diferencial, 
principalmente em bancos de outras 
nacionalidades (Credit Suisse ou BNP Paribas).  

Dito tudo isso, caso tenha interesse em prestar 
processos seletivos para o mercado financeiro, 
tenho algumas sugestões de por onde começar: 



 

 

Fazer um curso introdutório. O curso do Poli 
Finance parece ser bom para essa função: fiz 
algumas poucas aulas (parei no meio, pois ao 
mesmo tempo estava fazendo também um curso 
pago sobre mercado financeiro), eles darão uma 
visão geral das áreas e ensinarão muitos dos 
conhecimentos necessários que comentei 
anteriormente. Como é um curso muito rápido, as 
vezes não fica muito claro como esse assunto será 
aplicado na prática. Outro aspecto positivo é a 
apostila, bem completa, feita por um ex-aluno da 
Engenharia Química da Poli e que trabalha(ou) 
no Investment Banking do JP Morgan. 

Fazer um curso pago. Não acho mandatório, dá 
para se virar facilmente sem. O que eu fiz foi o 
“Práticas Para o Mercado Financeiro – 96 horas” 
da EX2. Deve sair algo em torno de R$ 2.500,00. 

Leitura do livro “Case Interview Secrets” do Victor 
Cheng. Esse é um livro voltado para Consultoria, 
mas recomendo a leitura por ser um livro curto, 
que te ensinará a resolver cases em entrevista 
(que podem ser solicitados em processos do 
mercado financeiro), dará dicas de entrevista, 
como introduzir assuntos, como concluir 
assuntos  e outras dicas muito valiosas. Além 
disso, há muitas situações contadas no livro que 
se aplicam para Private Equity e Investment 
Banking. 

Leitura do livro “WSO – Technical Interview 
Guide”. Esse é um livro sobre mercado financeiro, 
o qual aborda praticamente todas as áreas que 
você pode trabalhar. Nele existem diversos 
exemplos de perguntas que são feitas em 
entrevistas. Posso afirmar com segurança que 
cerca de 90% das perguntas “técnicas” que eu 
tive que responder nos processos seletivos se 
encontravam nesse livro.  

Montar o CV em apenas uma página. No 
mercado financeiro, as pessoas são  mais diretas 
e pragmáticas. Assim, quanto mais simples e 
resumido estiver seu currículo, melhor. Sinto que é 
importante ter experiências extra-curriculares de 
qualquer tipo (empresa júnior, atlética, grêmio, 
CA, grupo de estudos, grupo social etc). Outro 
ponto é que eu nunca fiz intercâmbio, mas sinto 
que dos diferenciais esse com certeza é o mais 
valorizado nos processos. Se tiverem a 
oportunidade de fazer, não deixem passar! 

Quem tiver qualquer tipo de dúvida, ou quiser 
encontrar esses livros, bater mais um papo, 
fiquem à vontade para entrar em contato! 

Abraços e boa sorte! 

Leonardo Dente 
Secretário AEQ — Gestão 2016 
Estagiário em Pátria Investimentos 
Leonardo.dente774@gmail.com 
(11) 99331-7492 



 

 

1) Fui aprovado, mas a empresa quer assinar 

mais do que 12 horas no quadri de aulas. É 

possível? 

Infelizmente não: para o PQI e a 

Administração, o estágio no quadrimestre de 

aulas já é uma exceção, então apenas 12 horas 

são permitidas. 

2) Tenho DP’s para fazer ainda, isso pode 

complicar meu estágio? 

O PQI só permite fazer matérias com o quadri 

de estágio se for assinado menos de 30 horas. 

Caso você tenha assinado já 40 horas, você 

terá que conversar com algum dos professores 

responsáveis por estágios.  

3) É possível reprovar no estágio? 

O módulo de estágio é uma matéria como as 

outras, então é possível reprovar, sim! No 

entanto, não sabemos de ninguém que tenha 

feito 70% de presença de estágio e tenha 

reprovado. 

4) O que acontece se eu não fizer nada durante 

um quadrimestre de estágio? 

Como o estágio é tratado como uma matéria, 

caso o aluno acabe por não cumprí-la, o que 

ocorre é a reprovação em Estágio. 

Como se fosse uma DP, o aluno deverá “refazê-

la” em um próximo quadrimestre de estágio, 

atrasando a graduação. 

5) Quantas horas semanais preciso cumprir 

para ter presença no estágio? 

É necessário cumprir 70% de 480 horas de 

estágio, ou seja, 336 horas de estágio. Isso quer 

dizer que podemos começar a estagiar 

aproximadamente um mês depois do quadri ter 

começado, ou estagiar 30 horas semanais a 

partir do começo do quadri. 

6) Se eu precisar mudar de empresa durante o 

quadri de estágios, consigo não reprovar por 

presença? 

Sim, mas em uma das empresas você tem que 

cumprir 336 horas(70%). Por exemplo, você não 

pode ficar dois meses em cada empresa. 

7)Existem algumas semanas de “férias” entre os 

módulos, que não são caracterizadas nem como 

aula, nem como estágio. É possível, durante esse 

período, já assinar estágio de 40 horas? 

Não existe nada muito concreto ou oficial que 

diz respeito à tal situação, entretanto, 

experiências anteriores de alunos indicam que 

foi possível. Em um dos casos, uma conversa 

com algum dos professores responsáveis por 

estágios pode resolver. O professor poderá 

escrever no contrato, à mão, bem simples, que 

autoriza o início das 40h semanais antes de 

começar o ME oficialmente. 

8) Como a Poli e o PQI tratam casos de 

efetivação já no quinto ano? 

Se a efetivação na empresa ocorrer logo no 5o 

ano, não é mais necessário fazer contrato com 

a Administração da Poli e a efetivação já 

garantirá o cumprimento dos dois módulos de 

estágio. Por conta disso, o assunto deverá ser 

tratado diretamente com o Caio do setor de 

Estágios do PQI devido a questões 

burocráticas, que pedirá um comprovante da 

efetivação da empresa. As obrigatoriedades 

desse período, como relatórios e entregas 

continuam existindo e devem ser cumpridas 

normalmente. 



 

 


