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Introdução 

 

No RPG Estagiário de Sucesso (ES), os jogadores são estagiários em uma 

empresa. Eles devem cumprir tarefas dadas pelo Chefe, que é o Mestre do Jogo. O 

objetivo principal? Para os jogadores e o Mestre, diversão. Para os Estagiários, a 

Efetivação! 

Ao final de cada dia, o Chefe avalia vocês. As tarefas podem ser aparentemente 

simples, como buscar um café para o Chefe, ou um pouco mais complexas, como 

convencer um empregado rabugento a ajudá-los. Quem não conseguir cumprir suas 

tarefas e ganhar o respeito e admiração do Chefe, tem seus privilégios empresariais 

revogados! Em termos menos técnicos, você é mandado embora com o rabo entre as 

pernas. 

Quem conseguir vencer a corrida empresarial, ganha a tão sonhada Efetivação 

(toda vez que você ler “Efetivação” e variantes, imagine um coro angelical ao fundo e a 

palavra ficando progressivamente maior e mais elevada, sendo iluminada por luzes 

divinas)!  

O jogo termina quando todos os estagiários que não foram demitidos 

conseguirem cumprir as missões difíceis ao final do Período de Avaliação. 

 

Como Jogar 

 

No seu primeiro dia como Estagiário, o Chefe apresenta vocês para a equipe, 

apresenta os principais empregados da empresa (ou os que ele lembrar o nome na 

hora), que na verdade são todas as personagens não jogáveis (PNJs), e fala um pouco 

sobre a empresa e o que é esperado de vocês durante seu Período de Avaliação. 

No segundo dia é que o trabalho começa de verdade! O Chefe primeiro verifica 

se vocês foram pontuais, e depois passa as tarefas diárias ou semanais, que podem ser 

desde “Busque meu café latte, com 2 pitadas de açúcar, 3 colheres de canela em pó, 

aquecido a 81,5°C na padaria da esquina, e não demore, pois estou com pressa” até “O 

cliente está bravo conosco e vai nos deixar; convença-o a ficar”. As tarefas têm prazos 

para serem cumpridas, os quais serão definidos pelo Chefe. A duração do Período de 

Avaliação pode ser decidida entre os jogadores e o mestre antes do início do jogo. O 

mínimo para Período de Avaliação é de 1 semana de tempo dentro do jogo (na vida real 

pode durar minutos ou horas, depende de como o jogo desenrolar), para que vocês 

consigam convencer o Chefe que podem fazer parte da empresa. O máximo, bem, o céu 



 
 
é o limite! Se quiserem jogar eternamente, a decisão é de vocês! Mas o recomendado 

seria 2-4 semanas de tempo dentro do jogo. 

 

Cumprindo Suas Tarefas (ou Como Jogar) 

 

Rolagens 

A ação de um Estagiário poderia ser resolvida pelo jogador descrevendo o que 

vai fazer ou como vai cumprir a tarefa. Mas, como a vida não é um moranguinho, os 

Estagiários descobrirão que muitas vezes PNJs ou outros imprevistos irão dificultar a 

sua missão, e eles dependerão de sua sorte e habilidades para resolver os problemas 

impostos pelo mundo. Portanto, sempre que o Chefe julgar que a ação do Estagiário 

não pode ser resolvida apenas por meio da descrição da ação, ele pode pedir uma 

Rolagem. O jogador rola 2D6 e adiciona o bônus da habilidade que mais se encaixa com 

a ação. Se o total for igual ou maior que 8, o Estagiário obteve sucesso na ação. Caso 

contrário, o Chefe descreve como as coisas deram errado. 

Se for uma ação crítica para a resolução da tarefa, o Estagiário pode ter falhado 

miseravelmente e ter perdido pontos com o Chefe, e as falhas em tarefas irão afetar o 

seu Registro de Possibilidade de Efetivação (RPE). Rolagens envolvendo habilidades 

nas quais você não possui bônus são difíceis de obter sucesso! Então muito cuidado se 

seu Estagiário é extremamente tímido e introvertido e você quiser que ele tente 

paquerar a moça da padaria para conseguir furar a fila e obter o café do Chefe mais 

rápido. 

Caso uma personagem tente uma ação contra outra, o Chefe pode decidir pedir 

uma Competição de Rolagem. Nesse caso, ambas personagens fazem uma rolagem, 

adicionando os respectivos bônus de habilidade, e cada uma tenta obter um total maior 

que a outra. Em caso de empate, cada uma rola 1D6 e o maior valor ganha. 

 

Registro de Possibilidade de Efetivação 

 

O RPE mede a satisfação do Chefe com o seu trabalho e a inclinação dele a 

efetivar você após o Período de Avaliação. O RPE tem o valor mínimo de 1 e máximo de 

13. Caso atinja o 1, você é imediatamente despedido sem nem terminar seu Período de 

Avaliação, simplesmente por ser um péssimo Estagiário. Para obter a tão sonhada 

Efetivação, você precisa terminar as missões difíceis no prazo estipulado e estar num 



 
 
valor acima de 7 ao final do Período de Avaliação. Caso seu RPE for igual ou menor que 

7, você será despedido ao final do Período de Avaliação. 

 

Pontualidade 

 

A cada início de dia de trabalho, com exceção do Dia 1, o Chefe cuida se vocês 

estão chegando no horário. Para saber se você dormiu demais ou se conseguiu ser 

pontual, faça uma Rolagem utilizando sua Habilidade de Vontade. Caso o seu RPE esteja 

entre 2-4, subtraia 1 do resultado total da rolagem, como penalidade. Caso você tenha 

se atrasado, o Chefe poderá considerar esse atraso na sua Avaliação Diária e isso pode 

impactar negativamente o seu Registro de Possibilidade de Efetivação. 

 

Criação de Personagem 

 

Atributos e Habilidades 

 

Existem três atributos e seis habilidades em ES. Atributos: Vitalidade (VIT), 

Inteligência (INT) e Carisma (CAR). Habilidades: Atletismo, Atuação, Conhecimento, 

Diplomacia, Tecnologias, Vontade. 

 

Vitalidade 

Mede tanto o vigor físico do Estagiário quanto a sua força de vontade para 

levantar-se cedo e ir trabalhar. O modificador de VIT é aplicado nos testes envolvendo 

as habilidades de Atletismo e Vontade. Atletismo representa seu vigor físico para 

erguer caixas, rapidez para correr até a padaria da esquina para pegar o café do Chefe, 

etc. Vontade representa o quanto o estagiário está comprometido com o trabalho, 

sendo utilizado em testes de pontualidade, entre outros. 

 

Inteligência 

Mede a capacidade de raciocínio e resolução de problemas do Estagiário. O 

modificador de INT é aplicado nas habilidades de Tecnologias e Conhecimento na área 

específica do seu estágio. Tecnologias representa a facilidade do Estagiário com 

computadores e novas tecnologias. Conhecimento basicamente se resume ao que ele 

conseguiu absorver durante a faculdade. 

 



 
 

Carisma 

Mede a personalidade e capacidade de convencimento e persuasão do 

Estagiário. O modificador de CAR é usado nas habilidades de Diplomacia e Atuação. 

Diplomacia representa a capacidade do Estagiário de resolução de conflitos e 

convencimento. Atuação representa a capacidade de mentir ou exagerar algo (como 

tentar justificar para o Chefe que se atrasou porque o cachorro comeu seu 

despertador). 

 

Criando seu Estagiário 

 

Crie o seu Estagiário no início do jogo, antes do Dia 1. Você é encorajado a 

mentalizar as características físicas e personalidade do seu Estagiário para melhorar 

sua atuação e interação com os outros Estagiários e PNJs durante o jogo. 

 

1. Role seus atributos 

 

A primeira etapa é rolar dados para determinar os seus atributos de VIT, INT e 

CAR. Para isso, role 1D6 para cada atributo separado, e anote o valor na sua ficha de 

personagem (ou Curriculum Vitae, CV). A tabela abaixo indica o modificar que deve ser 

adicionado para cada atributo. 

 

1D6 Modificador de Atributo 

1-2 0 

3-5 +1 

6 +2 

 

Se você já tiver um Estagiário em mente, com habilidades e falhas determinados, 

pode conversar com o Chefe durante o preenchimento do CV para escolher os valores 

de Atributos, ao invés de rolar aleatoriamente no dado. Porém, como (quase) tudo 

nesse jogo, a palavra final é do Chefe. 

 

2. Escolha as Habilidades 

 

Agora que você já possui seus atributos, pode escolher em quais habilidades 

você é proficiente. Como a vida não é fácil, principalmente a de Estagiário, você pode 



 
 
escolher apenas 1 habilidade na qual é proficiente, e deve escolher 1 habilidade na qual 

você é péssimo, um completo banana. Você deve estar se perguntando: só 1 habilidade 

de proficiência??? Bem, você até pode escolher outra para ser proficiente, vai ganhar 

essa chance. Mas, deve escolher também mais uma habilidade na qual é péssimo. 

Na(s) habilidade(s) que você tem proficiência, você ganha +1 nas rolagens, além 

do modificador normal dado pelo seu Atributo referente àquela habilidade. Na(s) 

habilidade(s) que você é um zero à esquerda, você tem uma penalidade de -1 nas 

rolagens, somado ao seu modificador normal dado pelo Atributo referente àquela 

habilidade. 

 

3. Registro de Possibilidade de Efetivação 

 

No início do seu Estágio, o Chefe ainda não conhece você direito, não sabe das 

suas capacidades e limitações, então você começa no meio do caminho (valor 7) no 

Registro de Possibilidade de Efetivação. 

Caso você tenha mais de um Atributo com valor 6, você já começa o jogo com -1 

ponto no Registro de Possibilidade de Efetivação para cada 6 extra que tenha tirado. 

Isso porque o Chefe desconfia de você logo no início, já que o seu CV é bom demais para 

ser verdade. 

Agora que você tem seu CV pronto, foi escolhido pelo Chefe para estagiar na 

empresa, você será apresentado a seus colegas de trabalho e, no Dia 2, pode começar a 

sua jornada para a Efetivação! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Política Empresarial (ou Guia para o Mestre) 

 

Essa seção é voltada para o Chefe do jogo. Basicamente você tem o trabalho mais 

difícil no jogo, afinal não é à toa que você é o Chefe! Suas funções principais são criar e 

interpretar os PNJs, criar a empresa e o que mais achar relevante para o jogo. Você 

precisa criar as tarefas e ir estabelecendo situações com as quais os Estagiários irão 



 
 
interagir e fazer escolhas que ditarão o futuro deles dentro da empresa. É sugerido que 

você siga as principais Políticas Empresariais relacionadas às Rolagens, 

Atributos/Habilidades e Registro Possibilidade de Efetivação. Mas, como praticamente 

é você quem manda nessa bagaça, você pode adaptar as regras (com a permissão dos 

jogadores) se acha que as alterações irão melhorar o jogo. 

 

1. Começando a Criar Sua Empresa 

 

Sugerimos que você inicie pensando no setor da empresa na qual você será o Chefe, 

o que a empresa vende/fabrica ou quais serviços ela presta. 

 

2. Povoando sua empresa e seu mundo 

 

A seguir, pense nos empregados que já trabalham na empresa e até dos 

possíveis clientes com os quais os Estagiários terão contato. Qual a disposição de cada 

um deles em relação aos Estagiários? Irão ajudá-los? Consideram eles um incômodo? 

Competem com eles? Para facilitar, também temos uma tabela! 

 

Role 1d6 e defina a disposição do PNJ em relação aos Estagiários: 

1D6 Disposição 

1 Hostil 

2-3 Neutro 

4-5 Amigável 

6 Prestativo 

 

Os PNJs hostis detestam os Estagiários (por qualquer motivo que você possa 

imaginar, ou apenas por eles serem Estagiários) e irão atrapalhá-los, incomodá-los e 

tentar impedir com que cumpram as suas tarefas. Os PNJs neutros poderão ajudar ou 

não os Estagiários, vai depender do que eles ganharão com isso, ou da lábia do 

Estagiário para convencê-los de algo. Os amigáveis irão estar muito mais inclinados a 

ajudar os Estagiários, mas priorizam seu próprio trabalho e tempo. Os PNJs prestativos 

irão fazer de tudo para que os Estagiários se sintam bem-vindos à empresa, irão ter a 

paciência de explicar 50 vezes a mesma coisa para eles e ajudarão em tudo que possível. 

Para tornar o jogo mais interessante, é importante que PNJs distintos sejam 

importantes para o cumprimento de diferentes tarefas, não concentrando o poder de 

resposta/ajuda em um único PNJ. 



 
 
 

3. Tipos de Tarefas e Avaliação Diária dos Estagiários 

 

No início do dia, após verificar a pontualidade dos Estagiários, você irá passar 

as tarefas que eles devem cumprir e dizer o prazo que eles têm para concluí-las. 

Existem três possíveis tipos de tarefas. As fáceis devem ser cumpridas no mesmo dia 

de trabalho. As médias devem ser um pouco mais complexas, envolvendo mais passos 

e interação com os PNJs para o cumprimento. As médias podem ter um prazo maior 

para a conclusão, de 1 a 3 dias. Já as tarefas difíceis, com duração de 1 semana, são as 

que envolvem maior trabalho em equipe e resolução de conflitos para os jogadores. 

Elas também têm duração maior, de 1 semana para serem cumpridas. Lembrando que 

cada semana tem a duração de 5 dias úteis, e a primeira semana no jogo tem duração 

um pouco menor, devido ao Dia 1 ser mais introdutório. 

O ideal é que você passe 1 tarefa simples para cada Estagiário por dia, 1-2 tarefas 

médias para o grupo por semana e uma tarefa difícil por semana. Suas ordens em 

relação às tarefas devem ser bastante abrangentes, para obrigar os jogadores a 

interagir entre si e com os PNJs para descobrir como cumprir a tarefa. Como os 

exemplos dados anteriormente, se você pedir para um deles ir à padaria buscar um café 

como você gosta, o jogador precisa interagir para descobrir qual padaria é a correta, 

como chegar lá, e outros problemas que possam surgir pelo caminho. No caso da tarefa 

difícil de convencer um cliente insatisfeito a permanecer na empresa, os jogadores 

terão que descobrir várias informações antes de entrar em contato com o cliente. Por 

exemplo, qual serviço específico a empresa presta para o cliente, há quanto tempo ele 

está com a empresa, o porquê da insatisfação dele, etc. Só após estarem munidos de 

informações específicas é que eles conseguirão ter uma chance com o cliente. Se nesse 

exemplo eles forem falar com o cliente antes de obter informações, o cliente pode ser 

um NPJ hostil e você interpretará essa insatisfação, sem necessidade de Rolagem. 

Utilize as Rolagens, principalmente as Competições de Rolagem, se os Estagiários 

realmente tiverem chance de cumprir aquela ação. Se realisticamente for uma ação 

impossível, faça-os conversar mais com o PNJ ou obter mais informações sobre ele para 

que haja a possibilidade de colaboração do PNJ para o cumprimento da tarefa. 

Ao final de cada dia, você irá considerar se os Estagiários cumpriram as tarefas 

que deveriam e o quão satisfeito você esteve com o trabalho deles. Claro que também 

temos uma tabela para ajudá-lo a definir seu nível de satisfação! De acordo com as 

falhas ou sucessos deles nas tarefas do dia, você irá falar para eles subirem ou 



 
 
diminuírem pontos no Registro de Possibilidade de Efetivação. Quem atingir 1 no 

Registro, é mandado embora no final do dia de trabalho, sem dó! 

 

 

Tabela de Satisfação do Chefe para Avaliação Diária 

 

Resultado Pontos 

Atraso -1 

Pontualidade +1 

Falha em tarefa fácil -1/2 

Sucesso em tarefa fácil +1/2 

Falha em tarefa média 

(por estagiário) 

-1 

Sucesso em tarefa 

média (por estagiário) 

+1 

Falha em tarefa difícil 

(por estagiário) 

-2 

Sucesso em tarefa difícil 

(por estagiário) 

+2 

Total do Dia Some os pontos de cada um no final do dia e 

informe aos jogadores o quanto devem adicionar 

ou subtrair no RPE 

 

 

Caso algum Estagiário não se envolva nas tarefas ou tente fugir do trabalho, você 

penaliza ele com -2 pontos no Registro de Possibilidade de Efetivação, ao final do dia. 

Ele provavelmente passou o dia nas redes sociais curtindo memes e não se esforçou 

tanto quanto os outros! Dê o exemplo aos outros que estavam considerando fazer o 

mesmo. 

Em relação à pontualidade do Estagiário, você pode decidir se um atraso irá 

prejudica-lo ou não. Por exemplo, caso um deles tenha se atrasado, mas conseguiu 

cumprir a tarefa simples do dia, você pode dar +1 a ele pelo cumprimento da tarefa, ao 

invés de zero. Mas isso é decisão do Chefe! Você irá ter a palavra final na maneira de 

punir (ou não) os atrasos. 

 



 
 

Ao final do período de avaliação (que você define quantas semanas ele dura), 

você parabeniza quem conseguiu ser efetivado, e despede quem não conseguiu 

satisfazer suas expectativas, finalizando esse jogo. 

 

Lembre-se: O importante é que todos se divirtam e que os jogadores interajam 

entre si e com os PNJs! Bom jogo! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de Estagiário: 



 
 

 


