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1. Introdução 

O relatório de estágio tem por finalidade descrever as atividades realizadas durante o estágio 

supervisionado, um critério obrigatório para a conclusão do curso de Administração de Empresas, 

da Faculdade INESP. 

Iniciei o estágio na empresa Hospital São Francisco de Assis, no dia 03 de Julho de 2017, 

através de um processo seletivo realizado pelo mesmo, onde foi analisado o meu currículo, 

verificando que as informações cumpriam os requisitos pedidos pelo hospital, foi marcada a 

entrevista, que foi realizada com a coordenadora do setor, no mesmo dia foi solicitado os exames 

admissionais e uma semana após a entrevista e os exames realizados, foi assinado o contrato, onde 

eu fui contratada como secretaria, responsável por agendamento de consultas, exames, depois 

passei a cuidar da parte administrativa da oncologia, e em novembro de 2020 recebi uma 

promoção para ser assistente comercial do sus, onde permaneço atualmente. 

No relatório de estágio o aluno descreve as atividades realizadas, utilizando com base os 

ensinamentos que obteve de forma teórica no curso. As atividades relatadas neste trabalho 

mostram o desenvolvimento das mesmas na área de administração juntamente com conhecimento 

obtido durante o curso. 

Este relatório contém as informações sobre o histórico da empresa, o objetivo da empresa, 

área de atuação na empresa, estrutura da empresa, função de assistente comercial SUS, relação da 

teoria com á pratica, e a analise critica. 

Apresenta detalhadamente as atividades administrativas realizadas no Hospital São 

Francisco de Assis, na cidade de Jacareí, SP. 
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2. Histórico da Empresa 

Em 15 de setembro de 1980 foi fundada a Associação Casa Fonte da Vida, voltada a 

promover e defender a dignidade humana a partir de uma visão integral da pessoa: seu aspecto 

físico, psíquico, social e espiritual. Foi então que, em 1983, nasceu o Hospital São Francisco de 

Assis inicialmente com o Ambulatório. O Hospital São Francisco foi fundado pelo Frei Vittorio 

Infantino, que a principio construiria o hospital em São José dos Campos, mas como ele não tinha 

dinheiro não conseguiu então a família Moreira que morava aqui em Jacareí doou o terreno e o 

hospital foi criado. A ideia a principio era criar um centro de preparação para as gestantes, pois o 

Frei juntamente com a comunidade da Igreja Católica foram buscar lá no inicio tudo sobre a  

maternidade, então eles pensaram em vez de fazer um centro onde preparavam as gestantes e 

depois teria que encaminhar para o hospital, decidiu em criar o hospital. Uma das grandes 

inspirações para o hospital ser construído foi o Hospital PIO XII, em São José dos Campos, pois 

as freiras que ali administrava o hospital contava ao frei como muitas pessoas às vezes novas 

faleciam de câncer, “mas com um semblante de anjo”, devido a toda a preparação que eles faziam, 

mostrando as pessoas na fala do Frei que a morte não era o fim mas o encontro com Deus, e o Frei 

resolveu criar a maternidade onde as pessoas tem a vida. Na época, Jacareí contava somente com 

a Santa Casa, e a demanda já exigia um segundo hospital. Em 1986 foi inaugurada a Maternidade 

e em 1987 a UTI Neonatal, trazendo um conceito de saúde ainda novo para a época: Alojamento 

Conjunto 24h, participação do pai na Sala de Parto, curso de preparo para o parto, três horários de 

visitas diários, participação da família na recuperação do paciente. Seguindo a mesma filosofia de 

trabalho, em 1989 e 1990 foram inauguradas as Clínicas Cirúrgicas e Oncológica, 

respectivamente. O ano de 1996 foi marcado pela criação do São Francisco Vida, plano de saúde 

próprio da entidade e uma opção a mais de convênio para a população. 

Em 2001, com o funcionamento do Centro de Terapia Intensiva (UTI Adulto, UTI Pediátrica 

e UTI Neonatal), o hospital dá um salto no seu desenvolvimento e eleva, mais uma vez, a estrutura 

de saúde na cidade, uma vez que as crianças que necessitavam de uma UTI tinham de ser 

transferidas para outro município. Em seguida, em 2003, inaugurou-se o Pronto-atendimento 24h 

São Francisco Vida, para crianças e adultos e o Centro de Parto Humanizado, cujo trabalho foi 

reconhecido pelo Ministério da Saúde como modelo de atendimento humanizado à gestante. Em 

2004 o hospital ampliou seu Centro de Imagem com a aquisição do tomógrafo. As duas conquistas 

em 2005 foram o CETRO (Centro de Tratamento e Referência em Oncologia), serviço que 
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centraliza consultas, internações e quimioterapia; e o Arco Cirúrgico, equipamento que permite a 

realização de cirurgias mais complexas. Em outubro de 2006 foi aberto o mais recente serviço: a 

Hemodiálise, preenchendo assim uma lacuna da cidade. 

Em 2007 ocorreu a ampliação das instalações da ala cirúrgica para convênios, aumentando a 

capacidade em 14 leitos. Em seguida foi inaugurado o CEAMI (Centro de Atendimento Materno 

Infantil) para centralizar o atendimento às mães e bebês e oferecer um atendimento de melhor 

qualidade. Em novembro de 2009, autoridades, colaboradores e sociedade civil estiveram reunidos 

no lançamento da pedra fundamental do Plano de Expansão do hospital, projetado para dobrar a 

área construída até 2015 – um impacto positivo na saúde da região. Em 2010, dentro do plano 

previsto, foi entregue a ampliação do PA Infantil e Adulto, e iniciaram as obras de construção da 

Hemodinâmica, Hemodiálise, UTI Coronariana e ala com 20 novos leitos. Em março de 2011, 

com a presença do Prof. Adib Jatene, foi inaugurada a Hemodinâmica – um grande avanço 

tecnológico da instituição. 

Em 2013, no dia de São Francisco de Assis, foi inaugurada a ampliação do serviço de 

Nefrologia. 

Em 2015 a Unidade São Francisco Vida foi aberta para internações com 24 leitos; no mesmo 

ano, a UTI Adulto passou a funcionar no prédio novo e foi aberta a UTI Cardiovascular. Em 2018, 

novo espaço exclusivo para realização de Endoscopias e Colonoscopias, com recursos do plano de 

saúde São Francisco Vida. 

A mais nova conquista é o serviço de Radioterapia, que iniciou a construção em 2018. O 

Hospital São Francisco foi escolhido pelo Governo Federal para a instalação deste novo serviço, e 

com a Radioterapia o tratamento do câncer estará completo. 

O Hospital São Francisco é referência regional e micro regional em alguns serviços, o que 

abrange as cidades de Jacareí, Igaratá, Santa Branca, Caçapava, Caraguatatuba, Ubatuba, São 

Sebastião e Ilha Bela. 

Todas essas conquistas não seriam possíveis sem a união de diferentes pessoas que 

colocaram seu tempo e dons a serviço, com o objetivo comum de oferecer um serviço de saúde de 

qualidade à população. Voluntários e profissionais que, desde o início da obra até hoje, assumiram 

e assumem a missão de valorizar a vida nas diferentes áreas de atuação, acolhendo cada pessoa na 

sua realidade, seja na alegria ou no sofrimento. Neste sentido, a história do hospital foi sendo 

escrita e já conta com 30 anos de existência e centenas de milhares de pessoas beneficiadas ao 

longo destes anos. É assim que o Hospital São Francisco se firma, cada vez mais, como um 

hospital de referência na região: investindo sempre em novas tecnologias; acreditando no 

potencial humano; aceitando o desafio de atender com a mesma dignidade os pacientes do SUS, 
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de convênios e particulares; abrindo-se para a comunidade, através da presença de voluntários e 

empresas parceiras; procurando o aprimoramento na Gestão Hospitalar. 

A Associação Casa Fonte da Vida, mantenedora do Hospital São Francisco de Assis, é 

reconhecida de Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal, bem como possui o Certificado 

de Entidade de Fins Filantrópicos. A diretoria é eleita por um período de dois anos e a diretoria 

clínica é eleita pelos membros efetivos do Corpo clínico, igualmente por um período de dois anos. 
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3. Objetivo da Organização. 

Por se tratar de um Hospital seus objetivos são divididos em: 

MISSÃO 

Promover, resgatar, restaurar e defender a dignidade da pessoa humana, através de um 

serviço de saúde. 

VISÃO 

Ser reconhecido na região como um hospital de excelência, garantindo a 

sustentabilidade. 

VALORES 

Vida, Pessoa Humana, Sentido da Vida, Família, Ética, Ciência e Fé e Diálogo. 

PILARES 

Segurança, Cortesia, Comunicação e Eficiência. 

 
 

Esses pilares estão fortemente voltados para a prática da humanização e resolutividade no 

hospital; são difundidos pelo COGHI (Comitê Gestor de Humanização e Identidade). 

Através do estagiário de administração o mesmo transmitirá seus conhecimentos técnicos e 

práticos para que a empresa possa estar se desenvolvendo, auxiliando na gestão do contrato SUS 

dentro do hospital que se faz de suma importância, visto que também é um convênio com forte 

influência dentro da instituição, tornando- a vez mais solida. 
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4. Descrição da Área de atuação da Empresa. 

 

4.1 Ramo de Atividade. 

Atua no mercado com serviço à saúde, oferecendo um serviço de qualidade para a 

população, promovendo e defendendo a dignidade humana a partir de uma visão integral da 

pessoa, garantindo a seus pacientes um serviço com excelência. 

 
4.2 Serviços. 

Por se tratar de um hospital o mesmo possui uma diversidade de serviços, sendo eles o 

Materno-infantil que oferece serviço à gestante de alto risco, atendimento 24h para gestantes, 

alojamento conjunto 24h, incentivo ao parto normal, orientação para amamentação, curso de 

preparo para o parto, Centro de Parto Humanizado e avaliação auditiva (Teste da Orelhinha). 

UTI Neo Natal que conta com a atuação da equipe multidisciplinar (pediatra, fisioterapeuta, 

fonoaudióloga, psicóloga, terapeuta ocupacional e assistente social), follow-up da criança de risco: 

a equipe multidisciplinar acompanha a evolução da criança desde a UTI até a idade escolar 

(inédito na região), método Canguru e acompanhante presente. UTI Pediátrica que contém a 

atuação da equipe multidisciplinar e acompanhante presente 

Cetro (Centro de Tratamento e Referência em Oncologia) oferecendo aos pacientes consultas 

e internações, quimioterapia ambulatorial, grupos de apoio a pacientes e familiares e tratamentos 

nas várias especialidades. 

Serviço de cirurgias sendo elas de pequeno, médio, grande porte e por vídeo, atendimento 

pré e pós anestésico, tratamento com analgesia, cirurgias com Arco Cirúrgico e brinquedoteca. 

Consultório de especialidades que oferece consultas em diversas especialidades e 

procedimentos de enfermagem. 

Pronto- Atendimento 24h para o infantil, adulto, gestante e ortopédico. Serviço de 

Hemodiálise contendo diálise peritoneal, CAPD e hemodiálise para pacientes internados e 

ambulatoriais. 

E por último o SADT (Serviços Auxiliares de Diagnósticos e Tratamento) com exames de 

radiologia, mamografia, ultrassonografia, ecocardiografia, monitoramento fetal, biometria, 

eletrocardiograma, tomografia, laboratório de análises clínicas, endoscopia e audiometria. 
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Assistente Comercial SUS 

Coordenadora do Setor 

5. Estrutura da Empresa. 

O Hospital São Francisco de Assis localizado no endereço Rua Ernesto Duarte, N°70 – 

Parque Califórnia, Jacareí- SP, conta hoje com aproximadamente 800 funcionários, divididos por 

setores dentro da entidade. 

Figura 1 – Fluxograma do Setor 

 
 

Fonte: Autor 
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6. Função da Assistente Comercial SUS. 

A assistente comercial SUS dentro do hospital tem como função fazer a gestão do contrato 

SUS, que se baseiam em procedimentos cirúrgicos, exames, consultas ambulatoriais, internações 

clínicas e hemodiálises, acordados junto a Secretária Municipal de Saúde para serem realizados 

mensalmente por pacientes SUS dentro da entidade, fica responsável por controlar e alimentar os 

indicadores de gestão tais como Estudos de Cirurgias Oncológicas Eletivas onde é realizado um 

comparativo entre o que é pago pelo SUS e o que o hospital tem como custo, Análise de 

desempenho de Especialistas verificando mensalmente por especialidades médicas (Equipe) o 

quanto ela teve de receita SUS e Convênio dentro do mês, Específicos do Comercial SUS que são 

indicadores de controle próprios para gerencia dos procedimentos e Painel de Gerência onde são 

controlados todos os dados referentes aos tetos (cotas) dentro do contrato, com intuito de 

verificar se cumprimos com o mesmo durante o mês. 

Realizam-se negociações junto aos médicos e serviços que não constam em contrato 

quando solicitado pelos setores do hospital, em relação os serviços são encaminhados via e-mail 

para os prestadores solicitando valor, forma de pagamento e disponibilidade para agendamento, 

após ser feito este procedimento se verifica se será autorizada a realização, se for autorizado é 

realizado o agendamento. 

É feito também a Prestação de contas através de planilhas de controle mensal dos 

procedimentos acordados em contrato junto a Secretária Municipal de Saúde Jacareí, que é o 

órgão regulador do município para realização de procedimentos para pacientes SUS, no qual o 

hospital atende mensalmente na parte de Nefrologia, Oncologia, e Gestantes de alto risco. 

Inserção de indicadores mensais na plataforma Rede Hebe Camargo (CROSS - Central de 

Regulação de Oferta de Serviços de Saúde), o Programa Santa Casa Sustentável que se baseia em 

solucionar o problema, com a adoção de modernas práticas de gestão e controle, garantindo 

eficiência nos resultados e transparência na prestação de contas. Programa Pró- Santa Casa, 

criado pela Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo, com finalidade de amenizar os 

efeitos da crise financeira que os hospitais filantrópicos que prestam serviços ao SUS. 
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6.1 Relacionamentos internos e externos. 

O assistente comercial do SUS, ele se relaciona com varias pessoas tanto no ambiente 

interno que é dentro do Hospital, com os médicos, funcionários de cada setor especifico, onde os 

setores internos encaminham as solicitações de exames, ou avaliações médicas e o assistente 

entra em contanto com os prestadores de serviços específicos externos que são as Clinicas que 

realizam os exames pedidos, onde se obtém as informações relevantes que são valores, 

disponibilidades, com as avaliações que são feitas pelos médicos busca se as informações 

relevantes referentes a datas, valor de consulta. 

Depois de todas estas informações obtidas, isto é passado para o setor que solicitou para que 

se possa ser feito a cotação dos valores e eles realizam o processo de autorização junto ao 

administrativo. Após este processo os setores avisam o assistente comercial se o exame foi 

autorizado ou não, sendo autorizado o assistente fica responsável por entrar em contato tanto com 

os médicos ou com as clinicas prestadoras de serviço para fazer o agendamento. 

 
6.2 Estudos de Cirurgias Oncológicas Eletivas. 

O estudo de cirurgias oncológicas eletivas é um estudo que se faz para analisar todas as 

contas faturadas durante o mês, para saber quanto o SUS paga para o hospital e o quanto o 

hospital tem de gasto com essas cirurgias, mensalmente o setor financeiro encaminha para o 

assistente a FPO que é uma planilha de prestação de contas junto à secretária. Na FPO tem uma 

aba de cirurgia oncológica onde ficam todas as cirurgias, aí o assistente seleciona cirurgia por 

cirurgia, entra nos sistema Tazin que é o sistema próprio do hospital, imprime a conta do 

paciente, lança esses dados no Excel e faz essa analise de quanto o hospital está tendo de custo 

com as cirurgias feitas. 

 
6.3 Análises de Desempenho de Especialista. 

É um indicador que é feito pelo assistente todos os meses para se analisar como está o 

desenvolvimento das equipes médicas em relação à quantidade de receita financeira que elas estão 

gerando para o hospital. Está analise é feito tanto com o SUS como com os convênios, para se 

obter as informações de quanto de receita o hospital teve oriundo do SUS e dos convênios. As 

informações do SUS são obtidas pela FPO, e as do convenio são retiradas de um relatório do 

Tazin, após serem lançadas as informações no Excel é gerado relatórios e gráficos com as 

informações. 



14 
 

 
 

6.4 Indicadores Específicos do SUS. 

São indicadores que se alimenta com informações para   ter o controle de tudo o que é feito 

no hospital tanto na parte do SUS, que são exames, solicitações de remoção, solicitações de 

exames que estão fora do contrato, tendo assim um controle rigoroso de tudo que o hospital 

realiza na parte do SUS, estes dados são obtidos através de informações que são repassadas dos 

setores e da FPO, o assistente do sus é quem faz esta analise. 

 
6.5 Painel de Gerência. 

É um indicador especifico de gerencia administrativa, nele é feito o controle de tudo que faz 

parte do contrato com o SUS, e através dos dados por ele obtido consegue se ter uma noção do 

que o hospital está conseguindo atingir, o que não está conseguindo atingir, e assim possibilita que 

ações sejam tomadas para que seja atingido o teto que é o que estabelece o contrato. 
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7. Gestão de Contratos e Plataformas. 

O Hospital São Francisco de Assis ele é referencia para Nefrologia, Gestante de alto risco e 

Oncologia, é feito a gestão destes contratos, e havendo algum exame ou solicitação fora do 

contrato é feito uma negociação junto a Secretaria de Saúde do Município para que possa ser feito 

pagamento á parte desta solicitação ou exame que não está em contrato para que possa o mesmo 

ser realizado. 

 
7.1 Rede Hebe Camargo. 

É através da Rede Hebe Camargo de Combate ao Câncer que os paulistas realizam o 

tratamento em um conjunto de unidades de saúde que fornece assistência integral, de qualidade e 

resolutiva à doença com base nas diretrizes do SUS. Através desta plataforma as pessoas podem 

fazer tratamento gratuito nos hospitais em suas regiões, a Rede Hebe Camargo foi inaugurada em 

2013, é uma homenagem à apresentadora Hebe Camargo que faleceu em 2012 vítima de Câncer. 

Esta rede é responsável por regular toda oferta de serviços e dos recursos do SUS para hospitais 

referencias em oncologia. 

 
7.2 Programa Santa Casa Sustentável. 

È um programa que tem ações modernas e praticas na gestão do controle e eficiência dos 

resultados das prestações de contas que o hospital faz, esses indicadores auxiliam na gestão do 

hospital para que se possa ter um controle de tudo que está acontecendo, o que precisa ser feito, e 

quais ações precisam ser tomadas, esses dados também são inseridos na Rede Hebe Camargo. 

 
7.3 Programa Pro Santa Casa. 

É um auxilio financeiro que é oferecido ao hospital para ajudar a custear os gastos do SUS, 

e a cada três meses é feito um relatório e uma apresentação para prestar contas ao governo, 

mostrando quais são os serviços que são oferecidos e onde este recurso esta sendo usado, e se 

realmente está sendo cumprido o papel dele que é ajudar na manutenção do serviço, e o auxiliar 

do SUS, que é o responsável por realizar estes relatórios. 
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Figura 2 – Sistema Cross 
 

Fonte: Internet 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Sistema Cross 
 

 

Fonte: Internet 



17 
 

 
 

Figura 4 – Sistema Cross 
 

Fonte: Internet 
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8. A Importância dos Relatórios e Dados. 

Em toda empresa dados e relatórios são de extrema importância para que se possa ter 

dimensão das atividades, recursos e metas a alcançar, e no hospital não é diferente este controle é 

extremamente importante para que se consiga continuar a prestar os serviços com qualidade e 

eficiência e através destes dados e relatórios que o assistente comercial faz que seja encaminhando 

para Secretaria de Saúde do município prestando conta de tudo que foi ofertado, realizado dentro 

do hospital. 

 
8.1 Programa Tabwin. 

É um programa onde é feito a geração dos dados para ser colocada nos relatórios de 

prestação de contas, tanto no Pró Santa Casa quanto para a Secretaria de Saúde do Município, é 

neste sistema que são gerados todos os dados que alimenta as plataformas e planilhas que são 

necessários para realizar os relatórios de prestação de contas. 

 

 
 

Figura 5 – Programa Tabwin 
 

Fonte: Internet 
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. 

Figura 6 – Programa Tabwin 
 

Fonte: Internet 

 

 

8.2 Relatórios e erros CIHA. 

A assistente comercial roda o arquivo todos os dias para geração dos erros, após ter sido 

obtido os erros, eles são corrigidos e no final do mês é feito o fechamento destes erros. 

 
8.3 Oficio á Secretaria de Saúde 

Quando se é preciso solicitar algo junto a secretaria de saúde é feito um oficio em Word, 

onde é validado pela gerencia, feito a impressão, colhe a assinatura da diretora do hospital e 

encaminha para Secretaria de Saúde do Município. 
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9. Relações da Teoria Administrativa com a Prática 

A administração está presente em todos os segmentos da vida sejam eles profissionais ou 

pessoais, uma vez que tudo deve ser administrado, como o falar, o agir, e as nossas funções. 

A administração ela está extremamente inserida na função de assistente comercial SUS, por 

conta da importância de se comunicar, expressar e se organizar, quanto às tarefas do seu dia a dia, 

já que precisa saber como falar com os médicos, prestadores de serviços externos e Secretária 

Municipal de Saúde, fazendo com que os mesmos possam entender claramente o que deseja ser 

negociado e agendado, como também o organizar e administrar o tempo para que as tarefas do dia 

a dia tenham maior resolutividade ao termino do expediente. 

Outro fator de suma importância é escrever um e-mail corretamente, pois todos os processos 

e formas de contato dentro do hospital são realizados através deste meio, ou seja, saber se 

comunicar pela escrita é crucial, para que fique bem claro aos setores o que está sendo passado. A 

união entre a coordenadora e assistente comercial também se faz necessário já que todas as 

necessidades dos setores são administradas pelas duas, oferendo a eles uma resolutividade maior 

dos problemas e solicitações. 

O planejamento é algo imprescindível para a assistente comercial, visto que por fazer a 

gestão do contrato SUS dentro do hospital ela é responsável por controlar e alimentar os 

indicadores deste contrato e não só isso como fazendo a prestação de conta do mesmo e todos 

esses processos possui tempo para serem entregues, por isso administrar se faz muito importante. 
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10. Análise Critica. 

O setor comercial SUS dentro de o ambiente hospitalar como se pode notar é de extrema 

importância, nele a assistente comercial desenvolve funções essenciais para o bom funcionamento 

do mesmo, porque por mais que pareça ser atividades simples de rotinas diárias, se tornam 

complexas, pois demandam de muita atenção, organização, disciplina e esforço. 

Um dos pontos de maior dificuldade que a assistente comercial encontra é ter que lidar com 

as pessoas sejam elas médicos, setores do hospital, Secretária Municipal de Saúde de Jacareí e 

Serviços externos, pois nem sempre é fácil, já que devemos ser bem claros nas informações que 

desejam serem passadas a eles, pois podem não entender e acabar gerando problemas nas 

negociações realizadas. 

Realizar a gestão do contrato SUS dentro do hospital é algo que também demanda da assiste 

comercial uma responsabilidade, já que ela controla e alimenta os indicadores de grande 

importância para o setor, devendo sempre estar atenta aos dados inseridos, uma vez que eles têm 

grandes influências nas prestações de contas junto a Secretária Municipal de Saúde. 



22 
 

11. Conclusão. 

Iniciei meu estágio no dia 03 de Julho de 2017, na instituição Hospital São Francisco de Assis,  

conhecida também como Associação Casa Fonte da Vida. Para que eu pudesse ingressar foi 

realizada uma entrevista junto á coordenadora do setor, que realizou uma série de perguntas 

quanto ao meu perfil e explicou como era a rotina diária do setor. Iniciei como recepcionista no 

consultório de Oncologia. No mesmo dia da entrevista, algumas horas depois recebi a ligação do 

setor de recursos humanos, informando-me que deveria ser realizado os exames admissionais para 

poder iniciar, e assim se fez em 03 de julho de 2017. 

Logo de início tive contato com diversos pacientes onde eu realizava agendamento de 

consultas, atendimento telefônico, abertura de fichas. Após passei a cuidar de toda parte de 

autorização e faturamento de quimioterapia convênio e SUS, posso dizer que essas fases 

contribuíram para o meu desenvolvimento profissional, pois foi nesse momento que aprendi a 

como lidar com o público com maior facilidade, criar cada vez mais responsabilidade e 

comprometimento com o serviço e também a boa convivência com os colegas de trabalho. 

Em Novembro de 2020 recebi uma promoção para ser Assistente Comercial SUS, no qual 

permaneço atualmente. Nessa função sou responsável por realizar negociações junto aos médicos 

e prestadores externos, fazer estudo mensal sobre as cirurgias eletivas faturadas dentro do mês 

com intuito de verificar a rentabilidade para o hospital, ou seja, o que está sendo pago pelo SUS e 

o que o hospital tem de gastos com tais cirurgias, realizar análise de desempenho de especialistas 

no qual verifico mensalmente o desenvolvimento das equipes médicas em relação á quantidade de 

receita financeira que elas estão gerando para o hospital, alimentar os indicadores de controle 

específicos do comercial e o de painel de gerência onde nele é feito o controle de tudo que faz 

parte do contrato do SUS, inserção de indicadores no sistema Rede Hebe Camargo, Programa 

Santa Casa Sustentável e Pro Santa Casa, emissão de relatórios na plataforma Tabwin, geração 

diária dos erros do programa CIHA para fechamento ao final de cada mês e a elaboração de 

ofícios para envio á Secretária Municipal de Saúde. 

Enquanto somos estudantes, e não estamos colocando a teoria em prática, não temos noção da 

importância da administração para nossas vidas, independente do cargo que está se 

desenvolvendo. A assistente comercial SUS vive a administração todos os dias, seja nas 

negociações externas a serem realizadas, ou nas atividades internas diárias, a administração está 

presente em tudo. Ao realizar este relatório pode se notar como em cada ação é importante 

colocarmos em prática toda a teoria que temos aprendido. 
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O cenário empresarial exige que tenhamos experiência, conhecimento, habilidades técnicas, 

capacidades de resolver problemas, pois todos são contratados para resolver algum problema, é 

importante saber lidar com as pessoas, o tratamento que se tem que ter, como falar, escrever e- 

mail, é muito importante saber lidar com os imprevistos que existe, tem que ter calma para 

enfrentar todos eles. 

As organizações procuram pessoas que sejam capacitadas, que estejam disponíveis a sempre 

aprender, colocar em pratica todo o conhecimento teórico e estar dispostos a lidar com as 

dificuldades que venham a existir. O estágio é uma grande oportunidade para você aprimorar seus 

conhecimentos, é o ponta pé inicial para sua carreira profissional, pois naquele momento você 

começa a relacionar a teoria com a prática e vai aprimorando o seu conhecimento. 

O estagiário em assistente social tem uma experiência muito importante, pois acaba se tendo 

uma visão muito maior, abrindo um leque de experiências e oportunidades, para o seu futuro, uma 

matéria que auxilia muito para este desenvolvimento é a de negociação e conflitos, pois ela 

auxilia em como gerir os conflitos gerados diários no serviço, a saber, como sair da melhor forma 

dele sem prejudicar ninguém. 

O Hospital é uma instituição que gosta de prezar a integridade de seus funcionários em relação 

a como é o organograma geral do hospital, por este motivo não me foi concedido o organograma 

geral do hospital, por ser algo de foro mais intimo da direção do hospital. 

Saber administrar todas as dificuldades que existe e o enfrentamento dos obstáculos são algo 

muito importante, e tudo isso tem início com o estágio. O que vai diferenciar um profissional 

habilitado de um profissional não habilitado é como ele vai gerir as dificuldades encontradas 

durante todo o percurso. 
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1. Introdução 

O relatório de estágio tem por finalidade descrever as atividades realizadas durante o 

estágio supervisionado. O estágio supervisionado é um critério obrigatório para a conclusão 

do curso de Administração de Empresas, da Faculdade INESP. 

Iniciei o estagio na empresa Carvalho e Jacob Advogados associados, no dia 26 de 

novembro de 2018, foi através de um processo seletivo realizado pelo CIEE, onde foi 

analisado o meu currículo, verificado que as informações cumpria os requisitos pedidos pelo 

escritório, então foi marcado a entrevista, que foi realizado com os dois sócios da empresa, e 

uma semana após a entrevista foi assinado o contrato, permanecendo em vigor até a data de 

26 de novembro de 2020. 

No relatório de estágio o aluno descreve as atividades realizadas, utilizando com base os 

ensinamentos que obteve de forma teórica no curso. As atividades relatadas neste trabalho 

mostram o desenvolvimento das atividades da área de administração juntamente com 

conhecimento obtido durante o curso. 

Este relatório contém as informações sobre o histórico da empresa; o objetivo da 

empresa; área de atuação na empresa; estrutura da empresa; função do auxiliar administrativo; 

relação da teoria com a pratica; e a analise critica. 

Apresenta detalhadamente as atividades administrativas realizadas no escritório de 

advocacia CJLM Advogados e Associados, na cidade de Jacareí, SP.  
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2. Histórico da Empresa 

 

A empresa Carvalho & Jacob e Advogados Associados foi aberta no ano de 2.009, composta 

esta sociedade entre os advogados Marcelo Carvalho Lima e Marcelo Jacob, inicialmente 

localizada na Praça Elvira Lopes da Costa, n.º 61, Centro, na cidade e comarca de Jacareí – 

SP, Cep 12.327-230. O motivo de iniciar a empresa se deu com o intuito de expandir a 

prestação de serviços de consultoria jurídica e atuação nas diversas áreas do direito, com 

advogados específicos para cada área de atuação. 

 Inicialmente o escritório era composto de 02 (dois) sócios quotista da empresa e mais 04 

(quatro) advogados associados, além de 01 (um) estagiário e 02 (duas) secretárias. 

Atualmente o escritório é composto pelos 02 (dois) sócios quotista da empresa e 01 (um) 

estagiário. 

O segmento da empresa é no ramo jurídico de consultoria e contencioso. Os serviços 

prestados estão relacionados nas do Direito Trabalhista e Previdenciário, Direito Criminal, 

Direito de Família e Direito Civil. 
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3 . Objetivo da Organização 

 

A empresa tem como objetivo à prática lícita em atender os interesses de seus clientes, 

preservando a ética e os bons costumes profissionais, empenho, dedicação e honestidade aos 

desafios a serem enfrentados na atuação e consultoria prestada por esta empresa. 

Através do estagiário de administração fornecer conhecimento técnico e pratico para que a 

empresa possa estar se desenvolvendo, auxiliando no controle de documentos que é algo 

imprescindível, registros de documentos que é necessário para que um documento se torne 

valido, auxiliar na parte financeira da empresa, e atender aos clientes cordialmente para que se 

possa criar um relacionamento com o cliente, tornando a empresa cada vez mais solida. 
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4 .  Descrição da Área de Atuação da Empresa 

 

4.1 Ramo de Atividade 

Atua no mercado com serviço jurídico, oferecendo suporte para dúvidas, esclarecimentos 

e atendimento, para garantir o sucesso do cliente. 

 

4.2 Serviços 

O escritório de advocacia CJLM Advogados e Associados, com os seus dois advogados 

inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil do estado de São Paulo. Prestam serviços aos 

clientes nas áreas criminal, civil (trabalhista, aposentadoria, inventário e heranças). 

Através da consulta com os clientes os advogados veem qual é o segmento a se seguir 

explica todas as informações ao cliente, e se for da vontade do cliente se inicia ou um acordo, 

ou até mesmo o processo judicial. 

Quando iniciado o processo judicial o advogado solicita ao cliente toda a documentação 

necessária e dá inicio ao processo, a partir do inicio do processo o advogado ele comparece as 

audiências, faz petições ao juiz do caso, para que algo seja acrescentado ou retirado, sempre 

buscando solucionar da melhor forma possível o problema do seu cliente.   
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5. Estrutura da Empresa 

O escritório de advocacia CJLM Advogados e Associados localizados em Jacareí, SP, conta 

hoje com 3 funcionários sendo dois advogados que são sócios e um auxiliar administrativo. 

Os advogados analisam as necessidades do escritório e direciona ao auxiliar administrativo 

possa estar realizando as atividades que são necessárias para sanar as necessidades. 

 

Figura 1 - Fluxograma da Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte - Autor 
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6 -  Função do Auxiliar administrativo 

O auxiliar administrativo em um escritório de advocacia ele tem como função fazer a 

organização do escritório, fica responsável por fazer o trabalho burocrático que existe, através 

de levar documentos ou a busca do mesmo em cartórios, prefeitura, fórum, serviços bancários, 

todas as atividades que são externas que demandam de tempo e burocracia é o auxiliar que 

desenvolve. 

Além dos serviços externos se desenvolve também tarefas internas, atendimento ao 

cliente tanto fisicamente como por meios eletrônicos, redes sociais, e-mail, fazendo  o 

intermédio  entre a necessidade do cliente e o advogado responsável por essa área, fica 

responsável pela agenda dos advogados, arquivamento de papeis e documentos de clientes do 

escritório. 

 

6.1 – Descrição das atividades externas desenvolvidas 

As atividades externas desenvolvidas estão relacionadas á cartórios, tabelionatos, 

prefeituras, bancos, prefeitura, fórum. O auxiliar administrativo quando está desenvolvendo 

alguma atividade externa, tem que se ter um grau de responsabilidade muito grande, pois lidar 

com a burocracia não é tão simples, é necessário estar atento e ter conhecimento do que está 

se fazendo, pois está se lidando com documentos, dinheiro, coisas importantes que são de 

terceiros, tem que fazer as atividades com responsabilidade e sendo eficiente e eficaz. 

 

6.2 – Atividades cartoriais 

Muita atividade que se tem em um escritório de advocacia tem a ver com cartório, 

existem vários tipos de cartórios: cartório de registro civil; tabelionato de notas; cartório de 

registro de imóveis, este são os cartórios que tem em Jacareí, SP. Quando se precisa de algum 

documento relacionado à vida de pessoas sejam eles, certidão de nascimento, certidão de 

casamento, ou certidão de óbito dirige se ao cartório de registro civil, com o nome completo 

da pessoa e rg, e solicita se qual documento precisa, ao solicitar a 2 via do documento, o 

cartório faz a 2 via e após o pagamento do mesmo realiza a entrega do documento á pessoa 

que requereu.  Todos os documentos que precisam ser autenticados para ser anexados a um 

processo precisam ser autenticados no tabelionato de notas, neste cartório é registrado o 

documento onde é colocado um selo dando autenticidade ao documento, se necessário o 

reconhecimento de firmas, execução da lavratura de testamento, atos de procurações tudo é 
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realizado no tabelionato de notas, e cada serviço tem a sua taxa já pré-estabelecido feito o 

pagamento é entregue os documentos. 

No cartório de imóveis é realizada toda a atividade relacionada ao setor imobiliário, um das 

funções do cartório é o arquivamento do histórico completo do imóvel, com todos os dados da 

propriedade, de maneira autêntica, nele é realizada a compra, a venda, doação, loteamento, 

permuta benfeitorias, usucapião, hipoteca, penhora e outros contratos. Sempre que precisa 

saber o registro, ou número de matricula de um terreno o auxiliar administrativo se dirige ao 

tabelionato e solicita o numero de matricula, o numero de registro, o averbações, faz a 

solicitação, após o pagamento no prazo de 7 dias é entregue o documento. 

 

Figura 2 - Certidão de Nascimento 

 

                                       

Fonte - Internet  
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Figura 3 - Certidão de Casamento 

                                          

Fonte - Internet 
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Figura 4 - Certidão de Óbito 

                                            

Fonte - Internet  

6.3 – Atividades forenses 

O principal aliado de um escritório de advocacia é o fórum, pois lá é onde estão todos os 

processos, onde é feito as audiências, faz protocolamento de petições ao juiz, fórum é o nome 

que se dá ao espaço físico em que as atividades de responsabilidade dos órgãos do Poder 

Judiciário são exercidas. 

A maior parte das cidades tem o seu fórum por isso identificamos os espaços pelo nome 

de comarca, a comarca é a área em que o juiz desempenha a sua jurisdição, uma comarca ela 

pode ser constituída de uma ou mais cidades. Tem se também a vara judiciária representa uma 

repartição a qual é responsável por coordenar as atividades do juiz, tem a vara criminal, a vara 

da família, vara de infância e juventude, é nestas varas que se é agrupado cada tipo de 

processo. 

A jurisdição possui alguns graus, ao qual é conhecido como instancia, o juiz de primeira 

instancia ele instauram o primeiro contato com as partes, se não chegar ao um acordo as 

partes recorrem a segunda instancia, e podem ir até a terceira instancia, a primeira instancia é 

composta simplesmente por um juiz, já na segunda instancia é formada por um tribunal, a 

terceira instancia está relacionada ao Supremo Tribunal Federal (STF); Supremo Tribunal de 

Justiça (STJ); Tribunal Superior de Trabalho (TST); e o Supremo Tribunal Eleitoral (STE). 
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Quando o advogado precisa fazer alguma petição ao juiz, pode ser para anular o processo, 

para adquirir algum processo, ou até mesmo para  ter acesso aos autos do processo, é 

necessário que o advogado faça uma petição direcionada ao juiz especifico pedindo o que 

deseja, após feito isto este papel é entregue ao auxiliar administrativo que se dirige até ao 

fórum e faz o protocolamento deste documento no protocolo geral do fórum, após feito este 

procedimento tem que aguardar a decisão do juiz, toda ação que for tomada e precisar do aval 

do juiz é precisa fazer a petição. 

O auxiliar administrativo também é quem busca ou devolve o processo no fórum, se 

precisa analisar algum processo manualmente é preciso ir até o fórum na comarca especifica, 

com as informações em que qual instancia e vara o processo está, tendo essas informações é 

pedido o processo ou entregue no exato momento.  

 

Figura 5 - Forúm de Jacareí 

                           

Fonte - Internet  
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Figura 6 - Petição ao Juiz 

                                        

Fonte – Internet 

 

 

Figura 7 - Processos 

                               

Fonte - Internet  
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Figura 8 - STF 

         

Fonte - Internet 

 

 

Figura 9- STJ 

     

Fonte - Internet 
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Figura 10 - TST 

                    

Fonte - Internet 

 

Figura 11 - TSE 

                       

Fonte - Internet 

6.4 – Atividades em repartições publica 

Alguns processos podem precisar de algum documento que se encontra sobre poder da 

prefeitura, assuntos relacionados á IPTU, taxa de lixo, todos os serviços que são 

desenvolvidos pela prefeitura, quando o cliente se senta lesado e entra com processo, é 

necessário ir até a prefeitura ver os documentos que está constando lá os que não têm lá, e o 

que é necessário para resolver os problemas. 
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Figura 12 - Prefeitura de Jacareí 

 

                        

Fonte - Internet 

6.5 – Atividades bancárias  

As atividades bancárias é uma das atividades mais corriqueiras que o auxiliar 

administrativo desenvolve, e é uma das mais importantes pois está se mexendo com dinheiro, 

pagamento, por isso nestas atividades tem que se ter o maior cuidado e atenção em tudo que 

está fazendo. Quando um cliente paga o advogado tanto em dinheiro ou até mesmo cheque, é 

preciso se dirigir até o banco para fazer o deposito, realizar pagamento referente a contas 

particulares do escritório, fazer o recolhimento de guias que são chamados de GNRE ( Guia 

Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais), todos estes custos são pagos no banco. 

O financeiro do escritório é algo importante, pois sempre tem uma taxa que é precisa 

pagar para ter algum documento, todo o processo tem custos que primeiramente o escritório 

paga e depois é passado ao cliente, e o auxiliar é o responsável por desenvolver todas essas 

atividades. 
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Figura 13 - Bancos 

 

                            

Fonte - Internet 

 

 

Figura 14 - GNRE 

               

Fonte - Internet 1 
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7 – Atividades internas 

Dentro do escritório, as atividades continuam sendo desenvolvidas, o atendimento ao 

cliente é algo muito importante pois através da forma que você atende o cliente você pode 

estar atraindo novos clientes, mas pode também fazer com que se perda muitos clientes, a 

organização de papeis e documentos  também é muito importante, pois se não estiver na 

ordem dificulta entender os procedimentos, e se perde muito tempo procurando colocar as 

coisas no lugar, o agendamento dos clientes é algo muito importante pois o auxiliar tem que 

saber marcar adequadamente os horários para não comprometer o advogado e nem os clientes, 

ter conhecimento prévio do assunto que será tratado para adequar na agenda, por isso o 

agendamento é algo muito importante dentro do escritório. 

 

7.1 – Atendimento ao cliente 

O escritório de advocacia lida diariamente com pessoas, e antes delas chegarem até o 

advogado o primeiro atendimento é realizado pelo auxiliar administrativo onde se o cliente 

vai pessoalmente ao escritório pela primeira vez, pergunta se qual é o assunto a ser tratado 

para verificar qual advogado poderá tratar do assunto, explicamos como funciona o 

pagamento da consulta, se for somente uma consulta temos um valor, se for continuar o 

processo com o advogado a consulta não é paga, após tudo isso é marcado nome completo do 

cliente, telefone e assunto, e marcamos o dia e horário para a consulta com o advogado. 

Quando o cliente já é cliente do escritório e que marcar um retorno, anotamos o nome do 

cliente, telefone, advogado o assunto e marcamos o dia e horário, quando é retorno não se 

cobra.  

O atendimento feito através de telefone também segue se o mesmo padrão, o auxiliar 

pergunta qual é o assunto, informa ao cliente o nome do advogado que pode atender se o 

cliente concordar marca se o dia e horário anota-se o nome completo, telefone e assunto do 

cliente, informando o valor da consulta. 

O auxiliar administrativo também é responsável por sanar muitas duvidas do cliente, 

quando algum cliente liga ou vai ao escritório e gostaria de alguma informação sobre o seu 

processo, se o auxiliar não tiver as informações em mão entra em contato com o advogado se 

informa e repassa as informações ao cliente, essas informações podem ser passadas 

pessoalmente, por telefone, por whtasapp ou até mesmo e-mail.  
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Figura 15 - Atendimento ao Cliente 

                      

Fonte - Internet 

7.2 Organizações de papeis  

A organização é algo muito importante em qualquer segmento, e no escritório de advocacia 

não é diferente, em um escritório se tem muito papel, muito documentos que contém 

informações importantes dos clientes e que precisa ser bem guardados, bem organizados. 

Todos os clientes em um escritório tem sua pasta, onde se encontra todos os documentos, 

procurações, então se organiza por vários fatores em ordem crescente de documentos, após 

tudo organizado nesta pasta, as pastas são organizados em ordem alfabética, todas  as pastas 

são etiquetadas com nome completo do cliente e o assunto do processo. 
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Figura 16 - Organização de documentos 

                       

Fonte - Internet    

7.3 – Agendamentos 

O agendamento é algo muito importante, pois é através dos agendamentos realizados que o 

advogado vai organizar o seu dia, verificar quais são os assuntos que ele terá que resolver 

onde terá que ir, por isso o auxiliar administrativo repassa os atendimentos ao advogado com 

antecedência, passando todos os agendamentos um dia antes, informando quais são os 

atendimentos a ser realizados no dia seguinte. 

Caso ocorra algum imprevisto tanto por parte do advogado como do cliente em que não é 

possível ter atendimento, remarcamos o atendimento para o dia mais próximo que esteja 

disponível. 

 

Figura 17 - Agenda 

                             

Fonte - Internet 
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8- Relações da Teoria Administrativa com a Prática 

A administração ela está presente em todos os segmentos, pois tudo tem que ser 

administrado. Precisamos administrar o tempo, o nosso falar, o nosso agir, e as nossas 

funções, e a administração ela está muito inserida na advocacia, desde importância de se 

comunicar, saber se expressar muito bem, pois o auxiliar administrativo precisa saber como 

falar com o cliente, receber as informações técnicas e repassar ao cliente de uma forma que 

ele compreenda perfeitamente o que se está acontecendo. Escrever um e-mail corretamente é 

de extrema importância, administrar o tempo, pois tem se varias tarefas para ser desenvolvida 

durante o dia, por isso a importância de sempre estar atento a estas questões, é muito 

importante que os advogados e o auxiliar trabalhe unidos, pois todas as informações e ações 

precisam estar corretas para ambos os lados. 

O planejamento é algo imprescindível em um escritório de advocacia, pois quando se 

planejar o que fazer e como fazer tudo se tornam mais fácil, processos são algos que tem que 

se ter um cuidado muito grande, pois tudo tem prazo para entrega, prazo para solicitar, 

detalhes que se tiver faltando vai atrasar mais o processo por isso administrar é tão importante 

em um escritório de advocacia. 
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9 – Análise Crítica 

O setor administrativo como se pode notar é extremamente importante, e o auxiliar 

administrativo ele desenvolve funções importantes dentro de um escritório de advocacia, por 

mais que pareça ser atividades simples, são atividades complexas que depende de uma 

atenção muito grande e bastante esforço. 

Um dos pontos mais complicados que o auxiliar administrativo tem que lidar, é com as 

pessoas, lidar com as pessoas nem sempre é fácil, pois conforme você fala com o cliente ele 

pode não gostar, pode não querer voltar mais, ou pode se tornar cliente, o auxiliar tem com 

função explicar tudo que for possível, sanar o máximo de duvidas que os clientes têm antes de 

chegar ao advogado. 

Realizar atividades externas envolve uma grande força de vontade, pois muita das vezes a 

burocracia é muito grande então tem que já pesquisar se informar tudo que é necessário para 

aquela ocasião para não acabar atrasando mais, então é muito importante desenvolver as 

atividades com eficácia e eficiência. 
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10 – Conclusão 

Comecei no estágio em 26 de novembro de 2018, tinha iniciado em fevereiro do mesmo 

ano a faculdade de administração, então com o conhecimento que tinha montei meu currículo 

e coloquei no Ciee, e neste ano fiz várias entrevistas de emprego, mas todos precisavam de 

um conhecimento mais avançado então no dia 19 de novembro de 2018, fiz a entrevista no 

escritório de advocacia, fui recebido pelos dois advogados do escritório, os Advogado 

Marcelo Jacob, e o Advogado Marcelo de Carvalho Lima. No dia 23 do mesmo mês recebia a 

ligação de um dos advogados, me perguntando se eu aceitava começar no dia 26 com eles, eu 

aceitei e no dia 26 de novembro de 2020 eu iniciei o estágio. 

E logo no início do estágio tive contanto com vários clientes, onde eu passava varias 

informações a respeito das duvidas, e marcava atendimento com os advogados, sempre 

perguntando qual era o assunto para direcionar ao advogado especializado por aquela área.  

O escritório atua na área criminal, e na área civil, então eu estive sempre anotando os recados 

e horários com bastante atenção para cada advogado, para não ter nenhuma confusão, no 

fórum eu faço o protocolamento de documentos, petições, entrego processos, busco processos, 

faço consultas de processos para saber em que vara se encontram os processos. A parte de 

deposito bancário para clientes e ou advogados sou que realizo pagamento de clientes aos 

advogados sou eu que realizo pagamentos de contas, cuido também das agendas de ambos os 

advogados, repasso informações aos clientes sobre os processos, de uma forma que o cliente 

possa entender e evito usar uma linguagem muito técnica que dificulte a compreensão do 

cliente. 

Enquanto somos estudantes, e não estamos colocando a teoria em prática, não temos 

noção da importância da administração para nossas vidas, independente do cargo que está se 

desenvolvendo. O auxiliar administrativo de um escritório de advocacia ele vive a 

administração todos os dias, seja nas atividades externas a serem realizadas, seja nas 

atividades internas, no atendimento entre o cliente, com os advogados, a administração está 

presente em tudo. Ao realizar este relatório pode se notar como em cada ação é importante 

colocarmos em prática toda a teoria que temos aprendido. 

O cenário empresarial exige que tenhamos experiência, conhecimento, habilidades 

técnicas, capacidades de resolver problemas, pois todos são contratados para resolver algum 

problema, é importante saber lidar com as pessoas, o tratamento que se tem que ter, como 

falar, escrever e-mail, é muito importante saber lidar com os imprevistos que existe, tem que 

ter calma para enfrentar todos eles. 
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As organizações procuram pessoas que sejam capacitadas, que estejam disponíveis a 

sempre aprender, colocar em pratica todo o conhecimento teórico e estão dispostos a lidar 

com as dificuldades que venham existir. 

O estágio é uma grande oportunidade para você aprimorar seus conhecimentos, é a ponta 

pé inicial para sua carreira profissional, pois naquele momento você começa relacionar a 

teoria com a prática e vai aprimorando o seu conhecimento. O estagiário em auxiliar 

administrativo tem uma experiência muito importante, pois ele acaba tendo uma visão muito 

maior, abrindo um leque de experiências e oportunidades, para o seu futuro, você entende 

como funciona as leis, como são os processos, cada fase e observa a importância da 

administração tanto na área privada, quanto na área pública. 

O que faz um profissional se destacar no meio dos outros é a sua qualificação, sua 

capacidade de se adequar as necessidades, e o enfrentamento dos obstáculos, e tudo isso se 

inicia com o estágio. 
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12- Anexos 
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INTRODUÇÃO 

 

Este relatório de Estágio tem como finalidade apresentar a relação do conhecimento teórico 

adquirido durante o curso de Administração, da Faculdade INESP. Sendo elaborado no 

âmbito da disciplina Estágio Supervisionado, na modalidade 2.  

O estágio desenvolveu-se na empresa Eduarda Marciano Santana, no setor de 

Administração, na cidade de Jacareí/SP.  

São apresentados neste relatório, de forma objetiva, a empresa com sua breve história, 

endereço, objetivos: missão, visão e valores, serviços prestados, números de funcionários e 

ramo de atividade. Na sequência, o desenvolvimento do tema, envolvendo a descrição e toda a 

documentação das atividades desenvolvidas no estágio.  

 

1. HISTÓRIA DA EMPRESA  

 

 

Nome da Empresa: Eduarda Marciano Santana  

 

Sa EDUARDA MARCIANO SANTANA é uma empresa privada, fundada há pouco 

tempo, pouco mais de dois anos, mas foi formalizada em 10 de novembro de 2021. A 

parte que contém é o ramo de vendas online. A empresa é composta por mim Eduarda 

Marciano Santana e meu sócio Antônio Carlos Antunes  

 

1.1 Endereço  

  

Endereço da empresa: Rua Rognei da Silva Fausto, 26, Jacareí – São Paulo  

Telefone da Empresa: (12)98142-4248 

 

2. OBJETIVOS DA ORGANIZAÇÃO  

  
2.1 Missão  

  

Oferecer produtos e atendimento de qualidade que visam colaborar para a satisfação de 

nossos clientes  
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2.2 Visão  

  

Ser uma empresa conceituada virtualmente, com clientes satisfeitos, ser referência no 

mercado, agilidade nos serviços e entregas e também conquistar o reconhecimento dos nossos 

clientes e parceiros.   

  

2.3 Valores  

  

• Ética;  

• Transparência  

• Inovação  

• Satisfação;  

• Responsabilidade social  

 

 

3. DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA EMPRESA 

 

           A Empresa conta com uma pessoa responsável pelas compras, lista de compras, 

controle de estoque dos produtos, organização, vendas, empacotamento e envio das 

mercadorias e a outra responsável pelas compras de mercadorias, caixa da empresa e 

resolução de conflitos e reclamações e suporte ao cliente.  

Em Geral, tenho controle de tudo um pouco aprendendo cada vez mais cada áreas, 

absorvendo informações, experiencias e entendendo da melhor forma como funciona uma 

micro empresa, saber o que comprar, onde comprar, valor a ser pago, entrar em acordo com os 

fornecedores, visualizar concorrentes, analise de preço, qualidade dos produtos, necessidades 

dos clientes, administrando da melhor forma o estoque, resolver problemas e afins. 

          O Marketplace é uma ferramenta muito usada nos dias de hoje e concorrida no mundo 

atual, ela tende a crescer cada vez mais, por ter praticidade, facilidade e receber seu produto 

no conforto da sua casa, nela você acha tudo que precisa sem o menor esforço e de maneira 

segura. 
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4. ESTRUTURA DA EMPRESA  

 

            É importante exibir visualmente a empresa como um todo em um gráfico. Isso pode 

ajudar as empresas a transmitir as relações funcionais entre os departamentos, bem como o 

processo de autoridade e responsabilidade dentro da empresa. 

           Maximiano afirma que os organogramas representam as responsabilidades e a 

autoridade das pessoas como indivíduos e membros do grupo. Como pode ser visto em seu 

livro (2004 p 112). Essa estrutura é representada por uma linha imaginária em um gráfico. 

           É possível usar o organograma para mostrar a funcionários e pessoas de fora como 

uma empresa está organizada em departamentos. Ele mostra o nível de hierarquia e a 

localização de cada departamento no gráfico. 

A hierarquia da Companhia é apresentada a seguir. 
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5. ESTRUTURA FUNCIONAL DO DEPARTAMENTO DE 

ATUAÇÃO  

  

 

  

6. DEPARTAMENTO EM QUE REALIZEI O ESTÁGIO  

  

Em 2020, decidi fazer parte do Marketplace e abrir uma loja online no setor de 

eletrônicos como meu primeiro passo para me tornar um empreendedora e ter meu próprio 

negócio. Hoje, estudo e estou aprendendo a melhor forma de gerenciar uma empresa e 

enfrentar os desafios do dia a dia. 

As atividades desenvolvidas ao logo desses anos como autônoma são:  

Atendimento ao cliente (WhatsApp, chat e outros canais de comunicação), 

esclarecendo dúvidas sobre produtos, realização de compras, formas de pagamento, 

reclamações, gestão de estoque, compras, análise de preços, negociação, segmentação, 

promoções, preços baixos e outras atividades relacionadas ao cliente produto ou serviço.  

Em geral, envolve todas as atividades da empresa, ou seja, não significa apenas vender 

atrás de uma tela de computador, mas também pesquisar, fazer todo o possível para satisfazê-

las e tomar decisões que as beneficiem. 



    7  

Antes de uma pesquisa da empresa, administradores e funcionários compram 

materiais.     Isso também inclui o equipamento usado. Tais como: papel de impressão, caixa, 

fita, tinta de impressora, filme bolha, etc. 

 Arquivos de atualização, eventos e outros arquivos para habilitar controles e novos 

produtos, os arquivos atualizados referem-se ao número de produtos que devem ser adquiridos 

em uma semana.  

Auxiliar e acompanhar as atividades financeiras da empresa, como controle de fluxo de 

caixa (contas a pagar e receber). 

 Suporte e assistência para solucionar problemas, como: reclamações, produtos 

danificados, clientes que compraram errado e precisam devolver, todo suporte possível. 

 

7. APRENDIZADOS  

  

Durante esses anos como autônoma, aprendi muito, amadureci e quebrei paradigmas, 

ganhei conhecimentos que vou colocar em prática no mercado de trabalho e na minha vida 

pessoal, e as muitas oportunidades que aproveitei e apreciei. 

Ter seu próprio negócio atingi um amplo conhecimento, como: responsabilidades, 

organização, planejamento e atendimento ao público.  

A comunicação interna e externa é um dos elementos mais importantes do 

funcionamento de uma organização. O serviço telefônico é importante para muitas 

organizações, pois permite que elas se conectem com seus clientes e forneçam um bom 

atendimento ao cliente. O serviço telefônico é extremamente importante para o funcionamento 

de uma organização; é o primeiro ponto de conexão entre o consumidor e a empresa. É crucial 

que os serviços profissionais possam comunicar de forma clara e objetiva seus pensamentos 

objetivos. Isso pode ser feito por meio de comunicação pelo chat ou por telefone.  

A necessidade contínua de melhorar meu aprendizado e compreensão por meio de 

meus trabalhos e atividades educacionais alimenta minha carreira administrativa. 

  

 

8. SUGESTÕES E MELHORIAS  

  

Como estudante de Administração e Empreendedora responsável pela gestão da 

empresa, organização e atualização de estoque para facilitar e controlar os produtos, sugiro 
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um aplicativo de controle de estoque para aumentar a eficácia e eficiência da empresa, bem 

como uma etiquetadora para colagem em caixas de papelão, os custos são reduzidos e o tempo 

otimizado. 

 

9. CONCLUSÃO  

 

Os estágios são importantes para a vida acadêmica e para o processo global de 

aprendizagem. Os alunos recebem formação profissional por meio de um processo que segue 

uma estrutura definida. Estudantes universitários devem participar de um estágio relacionado 

ao curso. Isso lhes dá a experiência de educação formal. Estudar as disciplinas de engenharia 

por meio de aulas de tecnologia é inestimável para minha educação. A disciplina das 

humanidades encoraja o estudo da cultura e história humana. Eu sempre atualizo meu 

treinamento durante esse período de tempo. Fornece insights sobre as variações no mundo dos 

negócios. Eu posso me adaptar ao ambiente de negócios e exercício. Durante o meu estágio, 

recebi um posso demonstrar o quanto cresci como profissional aprendendo com minhas 

experiências. Refere-se a um aspecto profissional e pessoal.  

Como empresário, entendo as responsabilidades de administrar uma pequena empresa. 

Também sei que a imagem de uma empresa passa para o público através de uma tela, estou 

sempre em busca de informações, desenvolvendo bem meus aprendizados, acreditando 

sempre que o mais importante é a qualidade. Estou satisfeito com meu desempenho e minha 

cooperação com a empresa — essa crença é baseada em minhas observações. Considero 

essencial a permanência em novos aprendizados me ajudará a atingir meus objetivos. Estudar 

novas habilidades todos os dias instila um senso de propósito em minha vida. 
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 3 

 INTRODUÇÃO 

 Este  relatório  de  Estágio  tem  como  finalidade  apresentar  a  relação  do  conhecimento 

 teórico  adquirido  durante  o  curso  de  Administração,  da  Faculdade  INESP.  Sendo  elaborado 

 no âmbito da disciplina Estágio Supervisionado, na modalidade 2. 

 O  estágio  desenvolveu-se  na  empresa  DTA  Cargo,  no  setor  de  Logística,  na  cidade 

 de Jacareí. 

 São  apresentados  neste  relatório,  de  forma  objetiva,  a  empresa  com  sua  breve 

 história,  endereço,  objetivos:  missão,  visão  e  valores,  serviços  prestados,  números  de 

 funcionários  e  ramo  de  atividade.  Na  sequência,  o  desenvolvimento  do  tema,  envolvendo 

 a descrição e toda a documentação das atividades desenvolvidas no estágio. 

 1.  HISTÓRIA DA EMPRESA 

 A  DTA  Cargo  Logística  nasceu  em  Março  de  2015  com  o  propósito  de  ser  a  melhor 

 empresa  de  Transporte  Rodoviário  de  Mercadorias  do  Comércio  Exterior  e  Cargas 

 Nacionais.  A  DTA  começou  dentro  da  empresa  Dall  Cargo  que  estava  no  mercado  há  mais 

 de  10  anos,  ela  também  realizava  o  transporte  de  cargas  nacionais,  importação  e 

 exportação  ,  porém  não  fazia  o  transporte  de  DTA  (  Declaração  de  Trânsito  Aduaneiro) 

 que  é  um  regime  que  permite  o  transporte  da  mercadoria  importada  dentro  do  território 

 nacional,  ainda  sob  jurisdição  da  Receita  Federal.  A  mercadoria  é  transportada  de  um 

 recinto  alfandegado  a  outro,  com  a  suspensão  de  tributos  durante  o  processo.  Com  a 

 aderência  da  DTA  surge  a  jogada  de  marketing  de  mudar  o  nome  da  empresa  para  DTA 

 Cargo,  pois  se  tornaria  referência  de  transportadora  especializada  nesse  regime  quando 

 pesquisada  na  internet  ou  até  mesmo  na  recomendação  de  outras  pessoas  o  nome  seria 

 mais fácil de lembrar. 
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 1.1  Endereço 

 Av.  Adhemar  P.  de  Barros,  1243.  Bairro:  Jd.  Santa  Maria  -  Jacareí-SP  .  CEP 

 12.328-300 

 2.  OBJETIVOS DA ORGANIZAÇÃO 

 2.1  Missão 

 Proporcionar  a  melhor  experiência  em  transporte  de  mercadorias  destinadas  à 

 portos,  aeroportos  e  recintos  alfandegados  no  melhor  tempo  e  preço  tendo  como  foco 

 principal  o  cliente,  atendendo  suas  expectativas  e  gerando  lucro  como  essência  do 

 processo de continuidade. 

 2.2  Visão 

 Tornar-se  referência  no  transporte  rodoviário  de  mercadorias  do  Comércio 

 Exterior,  sendo  reconhecidos  como  pontos  de  ligação  indispensáveis  ao  processo  logístico 

 nacional e internacional 

 2.3  Valores 

 Compromisso  com  as  pessoas  ,credibilidade  construída  ,ética  na  relação  entre  as 

 pessoas  e  os  negócios,  transparência  na  condução  dos  processos  e  parceria  como  elemento 

 chave do SUCESSO. 

 3.  DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA EMPRESA 
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 A  DTA  Cargo  Logística  carrega  muita  experiência  e  o  reconhecimento  em  uma 

 infinidade  de  segmentos  no  transporte  rodoviário  de  cargas  destinadas  ao  Comércio  Exterior, 

 dominando  com  precisão  as  exigências  das  importações  e  exportações.  Algumas  serviços 

 realizados são: 

 -Transporte em regime de trânsito aduaneiro (DTA) 

 -Transporte de contêineres. 

 -Transporte de carga solta aduaneira e nacional 

 -Transporte de carga Indivisíveis e excedentes como partes de aeronaves. 

 -Transporte de produtos classificados como perigosos. 

 - Serviços Logísticos diversos. 

 - Estufagem e desova de contêiner; 

 - Peação e amarração de cargas; 

 - Movimentação de mercadorias e máquinas (remoção); 

 - Armazenagem alfandegada em geral. 

 4.  ESTRUTURA DA EMPRESA 

 A  estrutura  organizacional  é  uma  representação  da  forma  como  o  capital  humano  é 

 alocado  na  empresa  com  base  nos  objetivos  traçados  para  o  negócio.  A  empresa  DTA 

 Cargo  está  em  crescimento  e  cada  dia  mais  aumentando  seu  quadro  de  funcionários  e 

 funçoes. 

 Para  Maximiano  (2004,  p.  112),  “a  estrutura  organizacional  define  a  autoridade  e 

 as  responsabilidades  das  pessoas,  como  indivíduos  e  como  integrantes  de  grupo.  A 

 estrutura  organizacional  é  representada  por  um  gráfico  chamado  organograma.Pode-se 

 dizer  que  o  organograma  é  uma  representação  gráfica  da  organização,  pois  tem  a  função 

 de  demonstrar  os  departamentos  em  uma  estrutura  hierárquica,  utilizada  para  organizar  os 

 as funções de acordo com seus respectivos departamentos. 

 A seguir está a estrutura organizacional da DTA Cargo: 



 organizacional é representada por um gráfico chamado organograma. 

 Pode-se  dizer  que  o  organograma  é  uma  representação  gráfica  da  organização,  pois 

 tem  a  função  de  demonstrar  os  departamentos  em  uma  estrutura  hierárquica,  utilizada  para 

 organizar os as funções de acordo com seus respectivos departamentos. 

 A seguir está a estrutura organizacional da DTA Cargo: 

 Figura 1- Organograma da DTA Cargo - Fonte: Elaborado pelo autor. 

 5.  ESTRUTURA FUNCIONAL DO DEPARTAMENTO DE 

 ATUAÇÃO 



 Figura 2 - Organograma do Operacional da DTA Cargo - Fonte: Elaborado pelo autor. 

 6.  DEPARTAMENTO EM QUE REALIZEI O ESTÁGIO 

 Em  Junho  de  2022  entrei  na  empresa  como  Auxiliar  de  transporte,  uma 

 oportunidade  nova  no  setor  da  logística  para  mim  pois  sempre  trabalhei  com  transporte  de 

 carga  nacional  e  na  DTA  desenvolvi  o  conhecimento  no  setor  de  transporte  de  cargas  de 

 regime  aduaneiro  e  conhecimento  na  emissão  de  documentos  de  transporte  além  de 

 aprimorar  conhecimentos  já  adquiridos  na  área  de  gerenciamento  de  risco.  As  atividades 

 que desenvolvo na empresa são: 

 Emissão  dos  documentos  de  transporte  Conhecimento  de  transporte  eletrônico  - 

 CT-e  (Para  efeito  de  cobrança)  ,  Manifesto  eletrônicos  de  documentos  fiscais  -  MDF-e  ( 

 Para  transportes  interestadual),  Nota  fiscal  de  serviço  eletrônica-  NFS-e  (Para  transporte 

 realizado  na  mesma  cidade),  Guia  Nacional  de  recolhimento  de  tributos  estaduais  -  GNRE 

 (  Coleta  de  cargas  em  outro  estado  )  e  OC  (  ordem  de  coleta  )  de  transporte  Nacional, 



 importação  e  exportação  (Aeroportos  e  Eadi).  Análise  de  gerenciamento  de  risco  e 

 solicitação  de  SM.  Controle  de  cadastros  e  checklist  dos  rastreadores.  Identificação  de 

 cargas  perigosas  e  disponibilização  de  simbologia.  Realização  do  faturamento  aos  clientes 

 e  controle  de  comprovantes.  Suporte  no  Follow-up  (  posição  e  status  da  coleta/  entrega  ), 

 acompanhamento  de  motoristas  e  agendamento  no  aeroporto  de  Guarulhos.  Utilização  do 

 sistema ESL. 

 7.  APRENDIZADOS 

 Ao  longo  desses  meses  na  empresa  DTA  adquiri  muito  aprendizado  na  área 

 transporte  rodoviário  de  cargas  destinadas  ao  Comércio  Exterior,  além  de  aprimorar  os 

 conhecimentos que já possuía com o  gerenciamento de risco 

 Aprendi  sobre  o  transporte  de  carga  solta  aduaneira  e  nacional,  e  em  especial  o 

 transporte  de  cargas  indivisíveis  e  excedentes  como  partes  de  aeronaves.  Pude  desenvolver  o 

 breve  conhecimento  que  possuía  com  cargas  perigosas  e  as  simbologias  utilizadas  no 

 transporte. 

 Pude  aprender  sobre  conceitos  utilizados  no  comex  como  zona  primária  que  é 

 constituída  pelos  portos,  aeroportos  e  pontos  de  fronteira  alfandegados;Zonas  secundárias  que 

 podem  ser  as  estações  aduaneiras  do  interior  -  EADI  que  é  um  terminal  alfandegado  de  uso 

 público, instalado em região de expressiva concentração de carga importada ou a exportar. 

 8.  SUGESTÕES E MELHORIAS 

 Como  aluna  de  Administração  de  Empresas  e  Auxiliar  de  Transporte,  sugeri 

 melhorias  no  fluxo  de  informações  para  a  emissão  de  documentos  com  mais  rapidez  e 

 precisão  nas  informações  passadas  para  o  Auxiliar  de  transportes  e  melhorando  o  bom 

 desempenho  nos  fluxos  operacionais.  Também  como  parte  integrante  de  toda  operação, 

 desenvolvi  marcadores  no  sistema  para  a  identificação  de  documentos  já  emitidos  bem 

 como  a  utilização  do  sistema  Kanban  para  o  desenvolvimento  das  atividades, 

 principalmente no faturamento. 



 9.  CONCLUSÃO 

 O  estágio  é  para  muitos  alunos  a  porta  de  entrada  para  o  mercado  de  trabalho,  tanto 

 para  adquirir  conhecimento  como  para  o  desenvolvimento  pessoal.  É  de  extrema 

 importância  na  vida  acadêmica  a  realização  do  estágio  pois  os  alunos  vivenciam  os 

 conhecimentos  aprendidos  na  faculdade  e  conseguem  assimilar  melhor  os  conteúdos 

 estudado  na  graduação.  A  rotina  de  estágio  em  transportadora  é  diferente  de  qualquer 

 outra  área  pois,  você  está  em  contato  o  tempo  todo  com  pessoas  diferentes,  com  clientes 

 grandes  e  desenvolve  uma  responsabilidade  muito  maior,  pois  vida  de  pessoas  muitas 

 vezes  dependem  do  trabalho  que  está  sendo  executado  e  também  o  desempenho  da 

 empresa  depende  até  mesmo  do  Auxiliar  de  transporte  que  irá  executar  todos  os 

 documentos de cobrança e faturamento. 

 Quando  entrei  na  DTA  Cargo,  já  tinha  experiência  em  transportes  mas  não  em 

 cargas  de  regime  aduaneiro  e  acredito  que  me  desenvolvi  muito  no  decorrer  deste  período 

 justamente  porque  o  trabalho  é  descentralizado  e  acabamos  aprendendo  um  pouco  de  tudo. 

 Hoje  me  sinto  muito  mais  confiante  no  meu  trabalho  pois  consigo  dominar  atividades  que 

 antes tinha receio em desenvolver. 

 Acredito  que  a  empresa  esteja  satisfeita  com  a  minha  dedicação  e  com  o  trabalho 

 que  estou  realizando,  justamente  pela  minha  disposição  em  sempre  querer  aprender  e  a 

 transparência  em  dizer  que  não  sei  algo.  Ainda  tenho  muito  a  melhorar  e  me  desenvolver 

 no  setor  do  transporte  principalmente  em  funções  que  desejo  explorar,  e  acredito  que  a  Dta 

 Cargo  é  o  caminho  para  isso,  a  experiência  que  estou  tendo  é  a  essencial  para  minha  vida 

 profissional. 
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Introdução 

O objetivo da busca pelo estágio é engrandecer a grade curricular e agregar 

conhecimentos técnicos aos conhecimentos pedagógicos, de maneira a aprender na prática o 

que aplica a faculdade nas matérias. 

A chegada ao estágio foi através da busca por conhecimento e experiência profissional, 

através de entrevista, após a seleção, foi possível a aprovação no processo e a experiência 

voltada para o atendimento ao cliente, que abranja também a área administrativa. 

Neste relatório de estágio será encontrado o período de experiência, realizado no ano de 

2022 na EBS Piscinas Ltda, também, os aprendizados obtidos atrelados aos ensinamentos do 

período letivo na faculdade, bem como conhecimentos da empresa e ambas as opiniões sobre 

o serviço e da empresa para o estagiário como do estagiário para a empresa. 

 
2. HISTÓRICO DA EMPRESA 

2.1 Razão social da empresa: 

EBS Piscinas LTDA 

2.2 Endereço: 

Rod. Presidente Dutra, Km 219, S/N, Cumbica, Guarulhos/SP 

2.3 Evolução sintética do negócio: narrativa em ordem cronológica com as 

principais fases da empresa: 

Setembro/2019 – Fundação 

2.3 Fatos mais marcantes desde a sua existência: 

Não informado pela empresa. 

2.4 Principais fundadores e principais diretores atuais: 

Edileusa Brito dos Santos  

Jeferson Assis da Silva 

 
2.5 Este tópico deverá conter informações sobre a origem da organização, 

sua estrutura societária, aspecto de sua cultura organizacional, declaração da 

missão, principais políticas vigentes, descrição dos principais produtos/ serviços, 

dados sobre o mercado em que atua e concorrência. 

 

 

 



A SPLASH GUARULHOS – EBS Piscinas LTDA nasceu em Setembro de 2019 

através de um convite do representante da marca Igui/Splash para abertura de uma 

franquia na cidade de Guarulhos, juntamente com uma equipe de profissionais 

diferenciados. 

Todas nossas ações, assim como todos os nossos negócios são norteados por estas 

perguntas: 

• É a verdade? 

• É justo para todos os interessados? 

• Criará boa vontade e melhores amizades? 

• Será benéfico para todos os interessados? 

Se a resposta para qualquer uma destas perguntas for negativa, preferimos perder o 

negócio a realizá-lo, acreditamos que cada cliente não é apenas um cliente, mas sim um amigo, 

se realizarmos um bom negócio para ele e o mesmo ficar satisfeito, nos indicará para seus 

familiares e amigos, gerando mais negócios e amigos para nós. Tudo deve ser justo e perfeito. 

Desde nossa fundação já nos destacamos como uma das melhores franquias da grande São 

Paulo pela qualidade, instalação e profissionalismo na prestação dos serviços, nossos 

profissionais passam por treinamentos constantes para atender cada vez melhor as 

necessidades de nossos clientes, sempre com agilidade e eficiência, proporcionando segurança, 

lucro e satisfação. 

 
 

Missão 

" Foco nas necessidades dos clientes, segurança e qualidade no atendimento. A missão 

da Splash é oferecer aos clientes o melhor custo benefício nos serviços prestados 

 
Visão 

"Ser reconhecida como uma das melhores franquias da região da Grande São Paulo, 

implantando e desenvolvendo várias unidades de negócios e tornando-se uma referência no 

mercado de piscinas pela qualidade de seus serviços e alta performance de seus profissionais." 

 
 

Valores 

 Paixão para fazermos bem feito; 

 Ética para que todos os negócios sejam bons para todas as partes envolvidas; 

 Resiliência para ajudar os clientes a resolver e superar seus problemas; 

 Autodesenvolvimento para melhorarmos continuamente; 

 Disciplina para conquistar e manter os resultados desejados; 

 Foco no cliente para atender suas necessidades e superar todas as expectativas. 

 

 

 
 



3. OBJETIVOS DA ORGANIZAÇÃO: 

Ser reconhecida como uma das melhores franquias da região da Grande São Paulo, 

implantando e desenvolvendo várias unidades de negócios e tornando-se uma referência no 

mercado de piscinas pela qualidade de seus serviços e alta performance de seus profissionais. 

 

 
4. DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA EMPRESA 

4.1 Ramo de atividade: 

Vendas de Piscinas e Acessórios 

4.2 Produto(s) da empresa: 

Venda de Piscinas em Poliéster Reforçado em Fibra de Vidro (PRFV) 

Venda de acessórios e produtos químicos para piscinas; 

Assistência Técnica em instalações, limpeza e acessórios; 

4.3 Principais mercados e tipos de clientes: 

Imóveis Residenciais, Comerciais, Rurais; 

4.4 Principais fornecedores: 

Igui/Splash Piscinas, Progeu Industria Acessórios, Hidroall Química 

 
 

5. ESTRUTURA DA EMPRESA 

5.1 Porte da empresa: 

Pequena 

5.2 Número de funcionários; 

09 

5.3 Mostrar a estrutura geral da empresa (Organograma geral da 

empresa): 
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6. ESTRUTURA FUNCIONAL DO DEPARTAMENTO EM QUE 

ESTAGIOU: 

c 

OPERACIONAL 
(DIEGO) 

DIRETORIA 

EDILEUSA 

c 

ADM/GERAL 

(ALEXSANDRO) 

ADM/FIN 

(LARISSA) 

JEFERSON 

c 

c 

c 

COMERCIAL 
(GUILHERME) 

VENDEDORES 

GLAUBER THAYS 

c 

c 
TÉCNICO 
(RODRIGO) 

AUXILIAR 

(MARCOS) 

c 
SERVIÇOS GERAIS 

(CLAITON) 
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7. DO DEPARTAMENTO EM QUE REALIZOU O 

ESTÁGIO (FINANCEIRO, CONTÁBIL, VENDAS/RH, MKT, ETC.) 

 
Atuação em administração geral com ênfase em atendimento ao cliente 

(recepcionista). 

As atividades eram desenvolvidas através de cadastrados de leads (clientes em 

potencial), que chegavam através do WhatsApp comercial, que prioritariamente eram 

respondidos por ordem de envio de mensagens dos clientes, e-mail, pelos portais nos 

quais eram publicados as piscinas: Mercado Livre, Facebook, Instagram. Todos os 

leads eram enviados para os corretores e SDR (assistente comercial) de acordo com a 

ordem de chegada de cada um na empresa pela manhã e a cada envio de cliente (lead) 

essa sequência girava como uma roleta, para ser bem distribuído entre eles. Os clientes 

nos enviavam o modelo e tamanho de piscina, ou tiravam alguma dúvida e era 

fornecido o primeiro atendimento pela recepção e, se necessário, enviado para o 

vendedor dar sequência no atendimento, bem como as ligações, ou clientes que vão 

até a empresa. 

O tipo de liderança na empresa era autocrático, mas em período de 

OPERACIONAL 

DIRETORIA 

c 

ADM/GERAL 

ADM/FIN c 
COMERCIAL c 



transformação para uma liderança democrática, visto que o diretor toma suas próprias 

decisões, baseando-se nas metas a serem atingidas, mas também dando o mínimo de 

liberdade para cada colaborador expor suas opiniões, ou sugerir alguma mudança de 

acordo com suas observações nos processos. Com isso, a equipe buscava fazer o 

melhor para que pudesse suprir as expectativas tanto da Diretoria, como no âmbito 

imobiliário e sempre buscando união, pois todos os processos dependem um do outro. 

 
7.1. Tópicos de resumo das atividades realizadas nos departamentos: 

 Atendimento ao cliente presencial ou por ligações; 

 Cadastro de leads (clientes em potencial) de compra;  

 Distribuição dos leads para os vendedores e SDR por ordem de chegada dos 

vendedores; 

 Compra de piscinas e acessórios; 

 Atendimento no Pós Vendas; 

 Suporte aos outros setores; 

 Recebimento e entrega de documentação dos clientes. 

 

 

8. APRENDIZADOS: 

Das teorias administrativas vistas durante o período letivo foi possível observar 

durante o estágio, por exemplo, a teoria de Henri Fayol, que realmente funcionam, 

sendo, a previsão: visto que é necessário ter uma visão de futuro para prever o que 

pode ou não acontecer, correlacionado ao estágio, o tipo de cliente que chega até nós, 

uma maneira de observar o real interesse. A organização: ferramenta de manter a 

ordem durante os processos a serem desenvolvidos e realizados nas atividades diárias, 

por exemplo, a priorização de atividades, desde a escolha de quais mensagens no 

WhatsApp serem respondidas, por ordem de envio de cada cliente, e as outras demais 

atividades. 

O processo de graduação teve extrema importância no desenvolvimento 

profissional, visto que foi através dela que, também, surgiu a possibilidade de 

realização de um estágio e voltada para o meu setor, a matéria de Psicologia e 

Metodologia Científica teve uma relevância significativa, principalmente pelos 

ensinamentos que envolviam pro atividade, relacionamento interpessoal e a 

humanização, de maneira que o setor de atendimento ao cliente, se beneficiasse, por 

exemplo, por compreender a necessidade de cada cliente e dar atenção ao que cada 

um precisasse. 



 
9. ANÁLISE 

Todos os recursos utilizados são muito bons e bem disponibilizados, pois não 

nos faltavam nada para realizar as atividades, os softwares utilizados eram completos 

e nos auxiliavam a termos mais eficiência e eficácia, assim como o apoio do 

Financeiro/RH que disponibilizavam os materiais que utilizávamos. 

 
10. SUGESTÕES DE MELHORIA NO PROCESSO 

Não julgo necessário nenhum tipo de melhoria. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. CONCLUSÃO 

Com esse tempo passado no estágio, pude aprender muitas técnicas e perceber, 

na prática, tudo o que foi visto na faculdade, além de executar o que foi aprendido. 

Muitas vezes temos uma visão de distanciamento da teoria e realização e a 

oportunidade de estagiar vem como uma ferramenta que auxilia no desenvolvimento 

pessoal e profissional. Aprender sobre processos, como funciona um determinado 

ramo voltado para a administração, fez toda a diferença, além de aumentar a segurança, 

de uma pessoa que não tinha nenhuma experiência à uma pessoa que obteve e pôde 

levar adiante. 

Primeiramente, de início, cada atividade era considerada por mim desafiadora, 

pois era necessário estar muito atenta aos detalhes, pois toda informação colocada e 

serviço prestado, em algum momento precisaria ser revisto e, no próprio atendimento 

ao cliente, precisei buscar me desenvolver, visto que nunca fui muito expansiva, então, 

esses eram pontos que precisavam ser melhorados. 

Com o tempo, fui ganhando mais confiança, por isso, considero o estágio uma 

oportunidade muito importante na vida de um estudante, visto que ele abre muitas 

portas, sobretudo de conhecimento e desenvolvimento pessoal, assim como foi 

comigo. 
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Introdução

O cargo a ser preenchido na empresa era de Atendente. Onde o objetivo era além de adquirir
experiências profissionais no ramo do Empreendedorismo, era também responsável por
auxiliar na administração do local.
A Empresa é uma Pastelaria familiar, do ramo alimentício, onde a proprietária é uma MEI
(Microempreendedor Individual)
Ao decorrer deste relatório, encontrarão informações sobre a Empresa Pastel da Lu e todas as
atividades minuciosamente descritas, a fim de expor toda experiência adquirida na empresa,
inclusive atividades como atendente e também as que foi necessário adequação após subir de
cargo na pastelaria.



Histórico da Empresa:

Razão social da empresa: Pastel da Lu / CNPJ: 46.396.021/0001-79

O Pastel da Lu foi fundado em agosto de 2016 por Lucilene e Willian, no bairro Bandeira
Branca, em Jacareí. Esse empreendimento surgiu da necessidade do casal complementar a
renda.
Após identificar-se com o ramo alimentício o casal decidiu se qualificar no
empreendedorismo por meio de cursos e palestras do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas) que possibilitou que eles identificassem e planejassem seu
plano de negócio com a abertura de um CNPJ, equipando o local com os equipamentos
adequados, traçando metas e procurando investir e  evoluir ainda mais.
Foi realizada uma pesquisa de mercado no bairro Bandeira Branca, para identificar o público
alvo que gostaria de atingir e foi constatado que não havia nenhum estabelecimento do ramo
alimentício no bairro que atendesse exclusivamente o público familiar. Diante disso, a
implementação do Pastel da Lu foi a solução para os moradores do bairro, que necessitavam
de empresas que atendessem o ramo de gêneros alimentícios. A partir disso, o
estabelecimento foi ampliando e investindo em equipamentos que deixasse o ambiente mais
confortável para atender as famílias, investindo em:

● Ambiente amplo e espaçoso;
● Com cores neutras, transmitindo tranquilidade;
● Optando sempre por músicas calmas, como MPB;
● E com grande variedades de sucos e refrigerantes de todos os tamanhos e sabores,

com o diferencial de não vender nenhum tipo de bebida alcoólica, para que não
pudesse atrair outro público que deixasse as famílias constrangidas.



Objetivos da organização:

O objetivo do Pastel da Lu, sempre foi atender as famílias como seu principal público.
Pois comparando com os estabelecimentos alimentícios próximos, esse era o diferencial da
Lu.
Toda etapa é essencial que seja feita com bastante atenção, assim, minimizando o número de

erros, por exemplo;
● Anotar algum pedido do cliente ou endereço errado;
● Deixar de mandar a maquininha de cartão para o motoboy cobrar o pedido;
● Deixar de gerenciar com muita cautela os ingredientes, poderia acabar no meio do

expediente e deixar de entregar os pedidos.



Descrição da área de atuação da empresa:

O Pastel da Lu, atua no ramo alimentício. Com o diferencial de possuir tudo em pastéis e com
a família como público alvo.
Lá pode-se encontrar todos os sabores de pastéis doces e salgados. Com ampla variedade de
refrigerantes e sucos, também não podia esquecer das balas, doces e salgadinhos que ficam
próximo ao caixa.
No começo não havia fornecedores, pois a demanda era pouca e não era possível concluir um
pedido com fornecedores grandes.
Porém, atualmente os pedidos de bebidas são realizados direto com a Coca Cola, alguns
ingredientes na Sadia e os itens de conveniência diretamente da Pepsico, assim, alcançando
uma margem de lucro maior.



Estrutura da Empresa:

Por enquanto, com menos de 7 anos de carreira, o  estabelecimento é de porte pequeno.
Com 6 pessoas no quadro de funcionários, sendo:

- Willian no marketing/vendas;
- Ana Julia no financeiro;
- Larissa e Carlos são atendentes/caixa;
- Matheus e Junior são motoboys;
- E a Lu é responsável por fazer e fritar os pastéis.

Estrutura funcional do departamento:



Do departamento:

No início do estágio era atendente e caixa, portanto, era responsável pelas anotações dos
pedidos, tanto pelo whatsapp, por ligação e ifood, quanto presencialmente no salão.
Após anotar os pedidos, cobrava dos clientes por dinheiro, cartão ou pix. E nas entregas

anotava detalhamento dos endereços.
Um tempo depois passei para Auxiliar Administrativo e Financeiro, onde era responsável
pelo fechamento dos caixas, negociações diretamente com os fornecedores, compra e
gerenciamento dos estoques. Onde tive a oportunidade de cadastrar a empresa na Coca Cola,
Sadia e PepsiCo, que era possível adquirir os produtos com valores mais baixos, e obter
maior margem de lucro.
A apresentação dos resultados é feita semanalmente com a Lu, e depois passado para o
restante da equipe com intenção de melhorar cada vez mais.
Por exemplo, percebemos que segunda e quarta-feira as vendas não eram tão boas, portanto,
reunimos toda equipe para entender os pontos que podíamos melhorar, onde foi feito um
brainstorm e resolvemos implantar promoções ou taxa de entrega gratuita neste dias.



Aprendizados:

No meu estágio obtive a oportunidade de sugerir a implantação de diversas ferramentas
aprendidas na administração que contribuíram muito para o crescimento da empresa, como
por exemplo:

● Implantação do sistema delivery do ifood, com planejamento e organização para não
se perder no tempo de entrega, e endereços;

● Aplicação da avaliação de desempenho dos funcionários, onde foi possível sugerir
mudanças e receber críticas construtivas, ambos visando o crescimento da empresa.



Análise:

No despertamento era necessário ter muita paciência, resiliência e atenção, pois lidar
diretamente com os clientes não é fácil.
Na noite possui apenas um motoboy, e quando acontece qualquer coisa com a moto, resulta
em atrasos nas entregas.
Os clientes ligam e mandam mensagem para a pastelaria, e é preciso intermediar os conflitos
da melhor forma, mesmo ouvindo diversas ofensas por eles.



Sugestões de Melhoria no Processo:

Conforme citado acima, caso aconteça alguma coisa com a moto do motoboy, as entregas
entram em atraso. Foi sugerido a inclusão de mais um motoboy nos expedientes, pois ajudará
a atender com maior agilidade e também a captar novos clientes.
Diminuindo as reclamações dos atrasos e fidelizando ainda mais os nossos clientes.



Conclusão:

Ingressei na equipe do Pastel da Lu assim quando iniciaram, portanto, eu pude participar de
toda trajetória e evolução do comércio.
No começo atuava como Atendente/caixa anotando todos os pedidos dos clientes com muita
atenção e repassava para a Lu, que colocava a "mão na massa".
Também organizava os pedidos para o motoboy com muito cuidado para que ele não tivesse
nenhuma dúvida, como:

● Nome do cliente;
● Endereço com ponto de referência;
● Valor total e com forma de pagamento.

Também atendendo todos os clientes do salão, organizando todo o pedido e entregando para
eles.
Após um tempo, passei para Auxiliar Administrativo e Financeiro, onde era responsável por
todo fechamento do dia, extrair relatórios das máquinas de cartão e do sistema ifood.
Lidava diretamente com os fornecedores e realizava todas as compras e gerenciamento dos
estoques.
Anteriormente nossos fornecedores eram revendedores locais, e após uma pesquisa, pude
cadastrar e comprar diretamente dos fabricantes, o que nos ajudou a evoluir bastante.
Atuando nessas áreas, pude observar que adquiri grandes evoluções nos assuntos que eram
citados na graduação, como por exemplo:

- Saber dialogar;
- Planejar e organizar;
- Intermediar conflitos;
- E gerenciar estoque.

Foi uma experiência incrível trabalhar no Pastel da Lu, ainda mais por ter participado de
todas as evoluções do estabelecimento e ver a grande proporção que está tomando.
Acredito totalmente no potencial de todos eles, e sei que vão crescer ainda mais.
Ter participado de toda trajetória da pastelaria, me incentivou a fazer o meu TCC baseado
nele, com o tema "Gestão estratégica em empresas familiares e de pequeno porte". E no mês
passado recebi a notícia da Faculdade que o meu TCC foi escolhido para a publicação na
Revista Inesp.
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1. INTRODUÇÃO

O meu objetivo desde o início, era conseguir adquirir experiência em várias áreas da

administração, podendo usar o teórico que aprendemos na faculdade com a prática.

Então no meu último estágio quis ir para um segmento diferente do que estava

acostumada, encontrei um emprego no setor financeiro na área de OPME (Órteses,

Próteses e Materiais Especiais).



2. HISTÓRICO DA EMPRESA

Medizin & Technik Comércio, Importação e Exportação de Materiais

Cirúrgicos e Hospitalares LTDA, sediada à Rua José Augusto dos Santos, 108 salas 411,

412 e 610.

Inspirado em gerar bem estar e vida saudável, Heber Belz fundou em 2014 a

empresa Medizin & Technik com o objetivo de prover soluções médicas inovadoras em

cirurgias de crânio e coluna, na Região do Vale do Paraíba. Em meados de 2019, a

Medizin & Technik decidiu ampliar tanto na área de abrangência quanto nos produtos

ofertados.

Hoje a empresa conta como sócios-proprietários Heber Belz Dias e Priscila

Peixoto Belz Dias. A Medizin & Technik busca a melhoria contínua do Sistema de

Gestão da Qualidade cumprindo com os requisitos de normas e regulamentos técnicos

vigentes, garantindo um produto qualificado e de excelência para o cliente final. Sendo

assim, busca atender as necessidades dos nossos Clientes, garantindo a excelência na

qualidade dos produtos e serviços de distribuição prestados.

A Medizin & Technik possui a missão de promover o bem estar e melhora

na qualidade de vida do seu cliente final, visando eliminar quaisquer contaminações,

garantido a eficácia e segurança do produto, para o uso pretendido.

A Medizin & Technik, atua no mercado de distribuição de produtos, com

foco em dispositivos médicos para cirurgias neurológicas. Em seu local de atuação

possuímos 67% do market share.



3. OBJETIVOS DA ORGANIZAÇÃO

Tendo como meta a capacitação da Medizin & Technik para as novas

exigências da legislação sanitária brasileira, estipulou-se os objetivos:

⋅ Satisfazer as necessidades e expectativas do cliente;

⋅ Fornecer produtos e serviços seguros e eficazes para o uso pretendido;

⋅ Melhoria contínua e manutenção da eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade.

Tem como visão ser uma empresa de soluções inovadoras, reconhecida pelo

atendimento de excelência e qualidade dos nossos produtos, gerar satisfação e orgulho

aos nossos colaboradores.

E seus valores:

⋅ Atuar no nosso mercado obedecendo aos valores éticos;

⋅ Se responsabilizar pelos erros, para que o cliente não seja prejudicado;

⋅ Obedecer rigorosamente às normas vigentes.

Quando entrei no setor financeiro da empresa, eu já vinha com uma

bagagem do meu último estágio, mas preferi começar do zero, como se não soubesse

nada. Aprendi todo o processo e então foi estabelecido minha responsabilidade e

tarefas.

No dia a dia vamos errando e aprendendo, eu aprendi com alguns erros

cometidos como sanar esses problemas, fui então, melhorando minha organização nos

processos e fazendo uma ordem que funciona para mim, desde então, isso me ajudou

muito, a acompanhar processos e não cometer mais erros.

No setor financeiro é comum ter uma rotina a ser seguida, que começa

verificando todos os pagamentos que recebemos, caso precise cobrar algum cliente e em

seguida começamos a definir os pagamentos que serão realizados no dia.



4. DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA EMPRESA

A Medizin & Technik, atua como distribuidora de produtos para saúde ou

dispositivos médicos, por assim dizer, voltados para cirurgias neurológicas, atuando em

todo o Vale do Paraíba - SP e alguns hospitais da Grande São Paulo.

Seu foco principal é o fornecimento destes materiais a hospitais e convênio,

sendo estes seus clientes. Eventualmente, podendo comercializar ao paciente final

(particulares), com apoio do médico que acompanha o caso do paciente, uma vez que,

quem escolhe o material mais adequado ao paciente, é o médico.

Os principais fornecedores da Medizin & Technik são: Promedon, Traumec,

Hemocat, Biometal, Bramsys, entre outros.



5. ESTRUTURA DA EMPRESA

A Medizin & Technik, hoje é uma empresa de médio porte, com um total de

15 funcionários. Sua estrutura organizacional é hierarquizada, como podemos observar

na figura 1.

Figura 1 - Estrutura Organizacional. Fonte: MBPD – Medizin & Technik.



6. ESTRUTURA FUNCIONAL DO DEPARTAMENTO

FINANCEIRO

Figura 2 - Estrutura Organizacional do Setor Financeiro. Fonte: MBPD – Medizin & Technik.



7. DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO

O departamento financeiro praticamente tem a mesma rotina em qualquer

empresa, porém tem empresas em que o setor CONTAS A PAGAR e CONTAS A

RECEBER, são separados. Na empresa onde realizei o estágio, os setores são

unificados, então já resolvemos dois em um, já conseguindo traçar o dia para os devidos

pagamentos.

Na rotina temos que negociar com clientes e fornecedores, cobrar boletos

em aberto, emitir boletos, ajustar os pagamentos do dia, realizar o fluxo de caixa, e etc.

No dia a dia são diversas as tarefas que aparecem para serem resolvidas,

mas com uma boa gestão e organização, conseguimos realizá-las tranquilamente.



8. APRENDIZADOS

Foi essencial o aprendizado realizado durante toda a faculdade, enquanto no

estágio consegui colocar em prática e até mesmo levar exemplos para a faculdade,

facilitando o aprendizado e podendo tirar dúvidas para resolução de questões.

No estágio podemos ver diversas situações onde na faculdade não temos

ideia que poderia ocorrer, mas com a preparação que temos, conseguimos realizar da

melhor forma.

A matéria de contabilidade e matemática financeira foram essenciais para os

cargos que obtive nos estágios que realizei, me auxiliaram a ter uma noção ampla nos

serviços que realizei, como as taxas, DRE, impostos e saber somar as mesmas

corretamente.

A matéria de Rh me auxiliou a implementar as organizações dos

documentos e me ensinou nos trâmites de admissão, demissão e também nos direitos do

empregado e empregador.



9. ANÁLISE
O departamento financeiro exige muita atenção, foco e proatividade. Como

é feito a mesma coisa praticamente todos os dias, possivelmente é comum cometer erros

por ficar no automático e acaba não havendo outras atividades

Atualmente deveria ser feita uma reforma nos processos e instalar um

sistema para otimizar tempo. Hoje é utilizado 100% Excel, mas tem estrutura para

inserir um sistema financeiro que auxilia na melhoria diária do financeiro.



10. CONCLUSÃO

O estágio que realizei na empresa Medizin e Technik, me serviu para um

amplo conhecimento e aprendizado que irei levar por toda minha trajetória profissional.

Realizar um estágio na área financeira sempre foi um objetivo durante a faculdade e eu

pude aprender muito na empresa.

Na faculdade aprendi a calcular taxas, DRE, gestão, lucro e prejuízo e assim

pude colocar em prática e ver na realidade como funciona o setor financeiro de uma

empresa e realizar o que aprendi na faculdade.

Contudo esse estágio foi extremamente essencial para agregar em específico

nas áreas financeiras, recursos humanos e comercial.
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INTRODUÇÃO 

 

O estágio obrigatório é momento necessário na vida de todo acadêmico, para a 

garantia de uma formação integra, desenvolvimento de habilidades e competências, 

aprimoramento funcional e pessoal. Além dos inúmeros benefícios estruturais que 

proporciona a vida do estudante, esse momento também valida os conhecimentos 

descobertos com a graduação.  

A vaga de estagiário que preenchi é em uma empresa do ramo farmacêutico, a L D A 

Zuccoli Drogaria Ltda está localizada no município de Jacareí, organização a qual fui 

convidado a estagiar através de familiares.   

A empresa é do ramo farmacêutico, comercializa medicamentos, realiza encomendas 

de manipulação e também presta serviços quanto a aplicação de injeções. É de 

pequeno porte e conta um time de cinco funcionários.   
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HISTÓRICO DA EMPRESA 

 

A empresa foi fundada a pouco mais de vinte anos, por um casal, Dona Olga (antiga 

proprietária Jurídica) conta que seu marido que era farmacêutico teve a ideia e fundou 

o comercio, há dois anos, no ano de 2020 a empresa foi vendida para a atual 

proprietária, Laura de Azevedo Zuccoli, também farmacêutica, trouxe visões 

modernas para empresa, visto que contava com a experiência em gestão de grandes 

redes de drogaria, a mesma foi gestora na Drogaria São Paulo, e estagiou em outros 

nomes da indústria.  

Nos dias atuais, vê-se um público consolidado, após a aplicação de estratégias.  

A cultura organizacional da empresa é: 

Missão 

Entregar produtos com excelência e inovação em atendimento, buscando o bem estar 

de nossos clientes. 

Visão 

Ser referência e inspiração no nosso ramo de atuação. 

Valores 

• Atendimento - Melhorar sempre em relacionamento com o público; 

• Comprometimento - Estar sempre comprometidos com nossos clientes, a fim 

de auxiliá-los; 

• Ética - Agir sempre com honestidade;  

• Equipe - Nosso maior bem são nossos colaboradores; 

• Inovação - Inovar sempre em atendimento. 
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OBJETIVOS DA EMPRESA 

 

Ao Analisar a Cultura organizacional acabamos notando com clareza os objetivos da 

organização, contudo, creio que o principal foco da empresa é proporcionar bons 

medicamentos, que sejam eficazes no combate as diversas enfermidades. Durante a 

pandemia, em combate às Fake-News, a empresa teve postura ímpar, ao tranquilizar 

e alertar clientes sobre riscos da Covid 19, e sempre orientar os clientes a respeito de 

tratamentos alternativos ao vírus, logo, nenhum remédio foi comercializado para o 

combate da doença sem a devida avaliação medica prévia. 

Inovar em atendimento também é parte dos objetivos funcionais da empresa, sempre 

buscando novas soluções para se comunicar com o cliente, no primeiro semestre 

desse ano, propomos o desenvolvimento de um aplicativo de pedidos, o mesmo, na 

atual data se encontra em desenvolvimento, e com o objetivo claro de proporcionar 

ao freguês facilidade ao comprar saúde.  

A empresa hoje explora oportunidades de concorrer também no mercado de estética, 

visto que a atual CEO, está se profissionalizando na área.  
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DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA EMPRESA 

 

Nossa área de atuação é o ramo farmacêutico, mais especificamente no nicho do 

varejo de produtos da indústria, o tipo empresarial é o B2C, então encontra-se em 

contato direto com o cliente, tendo como concorrentes grandes nomes do mercado 

como Dragaria São Paulo, Droga Raia e afins. É uma indústria competitiva, onde as 

soluções se encontram em firmamentos de parcerias e comprometimento na entrega 

de bons produtos. Parcerias dizem respeito a possíveis convênios com outras 

organizações, a entrega de bons produtos faz menção a qualidade das drogas 

comercializadas. Em nossa empresa sempre prezamos por buscar os melhores 

laboratórios para entrega dos produtos com a avaliação mais positiva do mercado. 

Logo o ramo de atuação é extenso e de ampla concorrência, porem com a vantagem 

de tratar-se de produtos necessários a manutenção humana, podendo -se concluir 

que as vendas nunca desapareçam do setor, e com quedas pontuais devido à fatores 

externos como política e economia.  
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ESTRUTURA DA EMPRESA 

 

A Empresa atualmente é ME-EPP, e conta com um time de cinco funcionários. 

 

Figura 1 

O Organograma é o circular, onde não vemos uma hierarquia na tomada de decisões, 

para o porte empresarial, a estrutura é vantajosa, pois apresenta autonomia de cada 

um dos colaboradores nas tomadas de decisões cotidianas, e mesmo que claramente 

não se denomine um chefe propriamente dito, todos tem consciência da liderança 

exercida.  

 

 

 

 

 

 

Proprietária

Gestor 
Farmacêutico 

BalconistaBalconista

Estagiário 
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ESTRUTURA FUNCIONAL DO DEPARTAMENTO  

 

Tive a oportunidade de estagiar na área de marketing da empresa, propondo 

mudanças (algumas acolhidas) estruturais e conceituais. No departamento em que 

estagiei podemos classificar a estrutura da seguinte maneira: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proprietária e 
Gestora 

Farmacêutica

Estagiário de 
Marketing
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DEPARTAMENTO DO ESTAGIO 

 

O Departamento de marketing de uma organização é o coração da maquina de 

vendas, a área é responsável por captar e reter clientes, promover produtos, precifica-

los, escolher a disposição dos mesmos as prateleiras, avaliar o ambiente 

organizacional à vista do consumidor, determinar oportunidades e avançar ao destino 

delas.  

Contudo o trabalho do departamento ainda estava em desenvolvimento de 

estratégias, por ser uma proposta recente à empresa, ainda se nota nas medidas de 

trabalho caráter de planejamento.  

Eram realizadas conversas diárias com clientes que adentravam o comercio sobre 

quais medidas podíamos tomar para melhorar a experiência de compra, 

semanalmente desenvolvíamos catálogos de produtos, abastecíamos as redes socias 

de promoções. Sempre aproveitamos festividades para realizar promoções dedicadas 

à comemorações, um exemplo era o dia dos Pais, onde ao comprar um produto da 

loja, o freguês participava de um sorteio da “Cesta para o Papai” que contava com 

produtos de higiene masculina, e utensílios para a beleza do homem.  

A preocupação com a disposição dos produtos também era necessária visto a 

necessidade de manter aqueles que eram mais vendidos em locais de fácil visibilidade 

ao cliente, e já na entrada produtos chamativos aos olhos dos mesmos. A responsável, 

sempre foi bem solicita para ajudar no desenvolvimento de campanhas, e na 

participação das promoções, além de atenta a escutar e aplicar diversas ideias vindas 

a ela.    
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APRENDIZADOS  

 

A minha área de estagio aplica-se do curso diversas disciplinas mencionáveis como 

Gestão de Marketing, Administração de Recursos materiais e patrimoniais, Pesquisa 

de Marketing e Economia. Contudo, seria injusto passar sem pontuar o contato que 

tive com as demais faculdades da administração, sendo que a visão sistêmica é 

habilidade fundamental para todo administrador, logo ao desenvolver ideias, tive que 

melhorar minha comunicação para propô-las, para convencer os demais integrantes 

do corpo organizacional tive que desenvolver habilidades de influência. Ao participar 

ativamente do planejamento da área obtive experiência necessária para entender os 

movimentos do mercado, os desejos do cliente, a maneira de agir frente as 

adversidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

ANÁLISE 

 

Apesar de ser uma empresa de pequeno porte, nota-se um potencial de crescimento 

incrível, em análise às propostas inovadoras que traz ao mercado, como exemplo o 

aplicativo de compras, creio que o comprometimento com um bom atendimento 

também a torna competitiva dentro de seu ramo, sendo um atendimento mais 

humanizado e preocupado em sanar problemas e dúvidas.  

A estrutura organizacional surpreende, é moderna, trabalhar com um organograma 

circular por vezes nas demais empresas é um desafio, pois carece da maturidade da 

equipe, visto que não há especificamente um chefe. Na drogaria é notável o nível de 

maturidade de cada colaborador e a humildade de cada um em reconhecer seus 

próprios limites técnicos, lá ninguém se omite quando tem dúvida, simplesmente 

pergunta e a sana. 

Creio que em alguns bons anos, se a gestão continuar comprometida em inovar e 

atender bem, veremos uma nova grande rede surgir.  
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CONCLUSÃO 

 

É determinante na vida do acadêmico poder disfrutar da oportunidade de aplicar 

conceitos vistos em aula, é natural que ao longo do processo encontremos 

dificuldades, porém com o conhecimento das ferramentas da gestão tudo se simplifica 

e os obstáculos se apequenam à medida que aprimoramos o conhecimento. Tive a 

oportunidade de aplicar ideias, conhecer pessoas, trocar informações mercadológicas 

com seres atuantes na indústria. A aplicação de ideias nos permite testar coisas, 

entender o que pode ou não dar certo. Trocar informações me permitiu a ampliação 

da visão perante ao mercado, e consegui notar a cadeia de suprimentos como um 

organismo vivo ao presenciar as dificuldades enfrentadas. O estagio me permitiu ter 

não só um desenvolvimento profissional, mas também pessoal e comportamental, que 

me possibilitou a imersão ao mundo da gestão.  
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1   INTRODUÇÃO

Minha integração na empresa JSCPSJ PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI que é

uma empresa do segmento de estacionamento de veículos, iniciou-se através de uma

entrevista seletiva.

As atividades desenvolvidas, foram de extrema importância, para que houvesse a

possibilidade de aliar o conhecimento teórico adquirido como graduando em Administração

de empresas, juntamente com a prática diária.

O estágio foi desenvolvido no período de 01/08/2022 a 17/10/2022.

2   HISTÓRICO DA EMPRESA

A empresa JSCPSJ PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI, é uma empresa do

segmento de estacionamento de veículos, de pequeno porte, do tipo matriz, criada em Jacareí -

SP por Jessica Carolina Simão Gomez, tendo suas atividades iniciadas em 03/02/2010.

2.1 Razão social

Razão Social: JSCPSJ PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI.

Endereço: Rua Rui Barbosa, 379, sala 1006, Centro - Jacareí - SP.

Telefone: (12) 3954-3040.

E-mail: atendimento.jac@grupomury.com.br

3 EVOLUÇÃO SINTÉTICA DO NEGÓCIO

2010 - Fundação da empresa.
Em 03 de Fevereiro de 2010, é marcada a data de fundação da empresa JSCPSJ

PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI.
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Fundada por Jessica Carolina Simão Gomez, a JSCPSJ PARK

ESTACIONAMENTOS EIRELI veio para gerenciar as operações de estacionamento no

Jacareí Shopping Center.

Implementou tecnologia de automação e sistematização eletrônica em todas as etapas

no processo de desenvolvimento do estacionamento, desde a emissão dos tickets, até a coleta

de dados para a geração de relatórios afim de proporcionar informação para o setor

administrativo do Jacareí Shopping Center.

4 ORIGEM DA ORGANIZAÇÃO

A JSCPSJ PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI, é uma empresa brasileira do ramo

de estacionamento de veículos, fundada em 03 de Fevereiro de 2010 por Jessica Carolina

Simão Gomez.

4.1 Sócia proprietária da JSCPSJ PARK ESTACIONAMENTOS

EIRELI

Jessica Carolina Simão Gomez.

4.2      Introdução perante o mercado

Desde sua chegada ao mercado, a JSCPSJ PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI

vem buscando cada vez mais diferenciar-se da concorrência que habita na região, através de

seu suporte e atendimento ao cliente, visando a melhoria contínua em todas as etapas de seu

negócio.

5 OBJETIVOS DA ORGANIZAÇÃO

Missão
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“Oferecer serviço de estacionamento de qualidade para o cliente, visando melhoria

contínua.”

Visão
“Proporcionar soluções relevantes.”

Valores
“Inovação, confiança e qualidade.”

6 OBJETIVOS E ATIVIDADES DA ÁREA E ANÁLISE DA

CONTRIBUIÇÃO PELO ESTAGIÁRIO

O setor de estacionamento vem para efetuar a gestão do fluxo de veículos que

adentram ao estabelecimento.

Assim como, todo um atendimento padronizado, para atender todas as necessidades do

cliente de maneira eficaz.

Através do fluxo de veículos, coletar todos os dados pelo sistema integrado e fornecer

por meio de relatórios, informações pertinentes ao setor administrativo.

Durante o período de estágio em que me foi concedido, pude contribuir no auxílio à

organização geral do estacionamento, análise e sugestão de melhorias no setor, suporte ao

cliente e interface no envio de documentos para a administração.

7 ESTRUTURA DA JSCPSJ PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI
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Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

8 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO

No período de estágio atuando no setor de estacionamento, no período de 01/08/2022

a 17/10/2022, pude desenvolver questões relacionadas ao atendimento de clientes, desde

simples informações até questões que necessitavam de um procedimento mais elaborado,

visando dar todo o suporte necessário ao cliente.

Desempenhei atividades no caixa do estacionamento, relacionadas a área de cobrança

e também na geração de relatórios referentes ao fluxo diário de veículos encaminhados à

administração, cujo os quais disponibilizam informações relevantes para tomada de decisão.

9 CORRELAÇÃO DA TEORIA COM A PRÁTICA

As disciplinas acadêmicas que mais se correlacionaram com a prática no período de

estágio foram as seguintes:

Organização, Sistema e Métodos
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A fim de criar um processo organizado das tarefas diárias, através de métodos que

permitam a execução assertivas de cada etapa.

Psicologia
Esta área do conhecimento, permite adquirir maior discernimento em relação ao

comportamento humano, clareza essa, que se faz indispensável no trato diário com pessoas.

Elaboração de análises e projetos
Visa destacar a importância de se ter um planejamento, com etapas sequenciadas de

forma elaborada, para a realização eficaz de um projeto.

10 CONCLUSÃO

No decorrer do relatório, descreveu-se todas as atividades desenvolvidas no período

de estágio, assim como o histórico da instituição, sua fundação e informações gerais.

Apresenta-se os objetivos e as atividades presentes no cotidiano desenvolvidas no

setor de estacionamento da JSCPSJ PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI, e também toda

sua estrutura.

Mediante ao período de estágio, pude adquirir experiência, evolução pessoal e

profissional, aliando o conhecimento adquirido ao longo de minha graduação e a aplicação

prática nas atividades diárias.

Sendo assim, a JSCPSJ PARK ESTACIONAMENTOS EIRELI, uma empresa de

muito prestígio, que proporciona todo o suporte necessário, seja para seus clientes, quanto

para seus colaboradores.

Sou muito grato por essa jornada.

11   REFERÊNCIAS
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Este relatório de Estágio tem como finalidade apresentar a relação do conhecimento 

teórico adquirido durante o curso de Administração, da Faculdade INESP. Sendo elaborado 

no âmbito da disciplina Estágio Supervisionado, na modalidade 2. 

O estágio desenvolveu-se na empresa Wana Quimica, no setor de comercial, na cidade 

de Jacareí/SP. 

São apresentados neste relatório, de forma objetiva, a empresa com sua breve história, 

endereço, objetivos: missão, visão e valores, serviços prestados, números de funcionários e 

ramo de atividade. Na sequência, o desenvolvimento do tema, envolvendo a descrição e toda a 

documentação das atividades desenvolvidas no estágio. 

 

 

 
 

1. HISTÓRIA DA EMPRESA 

 
 

A empresa Wana Química foi fundada em 2001 e iniciou suas atividades no ramo de 

indústria de tintas, tendo como seu papel inicial representar comercialmente as grandes empresas 

nacionais, mas em 2003 teve suas atividades dentro do mercado expandidas com a distribuição e 

comercialização de seus produtos químicos. 

A empresa teve a aquisição de seu terreno, 25.000m² de área, em 2007 e construiu seu 

primeiro parque fabril no interior de São Paulo localizado em Jacareí. Logo em 2009 deu início a 

produção de aditivos poliméricos para poder seguir com a produção de tintas imobiliárias e no 

mesmo ano inaugurou a Petrowan, sua primeira filial localizada no Nordeste, em Guaiúba. Em 

2011 sua área de aditivos teve que ser expandida já que precisava atender a grande demanda, mas 

logo em seguida, em 2012 e 2013, tiveram que construir um novo prédio automatizado já que sua 

demanda estava em constante crescimento e não podiam perder a qualidade de seus produtos. 

Em 2016 a empresa foi certificada com a Norma ISO 9001:2015 e a certificação 

ECOVADIS. No mesmo ano a filial do Nordeste adquiriu uma área de 10.000m² para expansão e 

em 2018 houve a inauguração da filial no Centro-Oeste em Goiânia, totalizando atualmente 100 

colaboradores diretos distribuídos em com 6.615m² de área construída com 2.500m² de área fabril. 
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1.1 Endereço 

 

Estr. Mun. Abade Biagino Chieffi, 9405 - Pagador de Andrade, Jacareí - SP, 12334-480 

 

 

 
2. OBJETIVOS DA ORGANIZAÇÃO 

 

2.1 Missão 

 

Atuar com profissionalismo e eficiência, apresentando produtos inovadores e um 

relacionamento de fidelidade e competitividade. 

 
2.2 Visão 

 

Ter como base a qualidade, segurança, meio ambiente e atuação social na comunidade em que 

se situa.  

 

2.3 Valores 

 

Ser composta de pessoas que prezem o respeito atuando com cordialidade, harmonia e dedicação, 

buscando o crescimento profissional e da Wana.  

 

 
3. DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA EMPRESA 

 

 

 

A Wana Química não atua somente com revestimentos e tintas, mas também está no mercado de 

Home & Personal Care (Saneantes), Couro e Têxtil, Papel, Cerâmica, Adesivos, Construção Civil 

e Demarcação Viária.  

 

Em 2014 o novo prédio da produção foi concluído, aumentando em 5 vezes a capacidade de 

produção. 
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4. ESTRUTURA DA EMPRESA 

 
Toda empresa tem certas dificuldades em visualizar toda a organização, por isso é 

necessário apresentá-la em um gráfico que possa mostrar de imediato a relação funcional da 

empresa, além do processo de autoridade, responsabilidade e funções organizacionais da 

empresa. 

organizacional é representada por um gráfico chamado organograma”. 

Pode-se dizer que o organograma é uma representação gráfica útil para as pessoas de 

dentro e fora da empresa, pois tem a função de cadastrar os departamentos em uma estrutura 

hierárquica, utilizada para organizar os funcionários de acordo com seus respectivos 

departamentos. 

A seguir está a estrutura organizacional da empresa: 
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5. ESTRUTURA FUNCIONAL DO DEPARTAMENTO DE 

ATUAÇÃO 
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6. DEPARTAMENTO EM QUE REALIZEI O ESTÁGIO 

 
Em 2021 entrei como estagiaria da area comercial da empresa, uma oportunidade que 

me foi dada para aprender a trabalhare desenvolver o que foi passado na faculdade, como 

atendimento ao cliente ao cliente e aos representantes, Fui registrada em 20/04/2021 como 

Auxiliar Comercial e desde então permaneço na empresa contribuindo para o crescimento 

organizacional. 

As atividades que são desenvolvidas ao longo da minha tragetória na empresa são: 

Atendimento ao cliente (telefônico, via e-mail e WhatsApp outros canais de 

comunicação), esclarecendo dúvidas nos pedidos e colocando os pedidos atraves do sistema 

TOTVS, e em parceria com os vendedores externos fazendo a parte administrativa e etc. 

Existem outras atividades que são desenvolvidas ao longo do trabalho, como: acompanhamento 

da logistica com os pedidos, entrar em contato com o cliente para verificar se estão precisando 

de algum produto, conferência de estoque para verificação de quantidade e tipo de embalagem 

solicitada pelo cliente; condição de entrega (retira ou entrega Wana) e rotas; condição de 

pagamento; data e horário de recebimento; número de ordem de compra quando solicitado;. 

Em geral, o atendimento envolve todas as atividades da empresa, ou seja, significa mais 

do que responder reclamações, significa pesquisar, fazer todo o possível para satisfazê-los e 

tomar decisões que os beneficiem. 

Com relação à emissão de documentos administrativos, os documentos são expedidos e 

enviados aos cliente via sistema totvs com emisão de notas fiscais; laudos dos produtos 

quimicos, elaboração de planilhas, entre outros. 
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7. APRENDIZADOS 

 
 

Ao longo desses 1 ano e 4 meses na empresa, adquiri muito aprendizado, 

amadurecimento e quebra de paradigmas, obtive conhecimentos que serão bem aproveitados no 

mercado de trabalho e na vida pessoal, além das muitas oportunidades das quais agarrei e 

agradeço. 

Ao trabalhar como Auxiliar Comercial, atingi um amplo conhecimento, como: 

responsabilidades, organização, planejamento e atendimento ao cliente. 

A comunicação interna e externa é um dos elementos mais importantes do 

funcionamento de uma organização. O serviço telefônico é muito importante na organização 

porque é o primeiro contato entre o cliente e a empresa, e pode-se esperar que o serviço passe 

uma boa impressão e ofereça um bom atendimento aos clientes. Tanto no atendimento 

telefônico quanto via e-mail ou até mesmo WhatsApp, os profissionais precisam ser capazes de 

se expressar bem, de forma clara e objetiva. A este respeito, observe a importância da 

comunicação. 

Além do conhecimento adquirido através dos meus estudos e trabalho, a área 

administrativa exige aprendizado e aprimoramento constantes. 
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8. SUGESTÕES E MELHORIAS 

 
 

Como aluna de Administração de Empresas e Auxiliar Comercial, sugeri a organização 

via planilha dos pedidos que ja foram faturados e entregue aos clientes para termos o controle 

e vizualizar as datas e aos custos e tambem para otimozação de tempo em nosso setor. 

 

 

 
9. CONCLUSÃO 

 
A realização do estágio ajuda muito no crescimento profissional do aluno, orientando-o no seu dia 

a dia e colocando em prática todo o aprendizado absorvido na universidade e o desafiando a 

resolver as dificuldades propostas na rotina de uma empresa.  O estágio não é somente a prática 

do conteúdo universitário, mas proporciona também o ingresso no mercado do trabalho, a primeira 

experiência e contato com uma empresa, com uma rotina de tarefas e atividades, com outros 

trabalhadores que podem agregar no desenvolvimento do estudante com a bagagem de 

conhecimento e experiência que carregam, intensificando o aprendizado na prática. A rotina de 

um empresa é surpreendente todos os dias, onde se faz necessário uma preparação psicológica 

para todas as situações aos poucos fui entendendo mais sobre os processos administrativos na 

prática, adquiri confiança e personalidade profissional. O estágio foi essencial para o meu 

desenvolvimento, adquiri diversos conhecimentos, conheci pessoas, histórias e experiências. 

Me tornei uma profissional madura e competente, tive exemplos de carreira, futuro e profississão. 

Diversas trocas muito importantes de pessoas que já passaram por esse processo e chegaram onde 

eu almejo estar daqui a alguns anos. além da confidencialidade e agilidade. Pressuponho que, de 

uma maneira geral, consegui atender a empresa e até certo ponto, pois sempre busquei 

informações, consegui desenvolver bem em meus aprendizados, acreditando sempre que o mais 

importante é a qualidade. Pelas minhas observações,  pude aprender muito durante o meu período 

de estágio e sigo aprendendo cada dia mais, consegui alcançar a efetivação e ainda assim sigo 

buscando novos desafios a empresa também está satisfeita com a minha cooperação e atuação, e 

acredito que de agora em diante estarei sempre em busca de novos aprendizados, pois só assim 

poderei sempre alcançar meus objetivos. Todos os dias é dia de buscar conhecimentos e aprender 

novas atividades e hoje me sinto uma profissional preparada para qualquer desafio. 
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INTRODUÇÃO 

 

O relatório de estágio supervisionado tem como objetivo ver se o aluno está aplicando 

o que foi aprendido ao longo do curso. Sendo obrigatório para a formação do aluno e útil para 

avaliação da prática das matérias. 

A vaga de estágiario no hospital, tem como foco o pré-operatório dos procedimentos 

cirúrgicos, entrando em setembro de 2021 e permanecendo até setembro de 2022, no hospital é 

realizado procedimentos cirúrgicos, exames, consultas médicas entre outras atividades voltada 

para area da saúde localizada em São José dos Campos, foi conseguida através de um site de 

vagas. 

Atuo no. A empresa fundada em 1952. Focada em: realização de cirúrgias; ofertas de 

consultas médicas a pacientes de convênios e particulares. tem o lema: valorizando a vida e o 

amor. 
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1. HISTÓRICO DA EMPRESA 

 

 
Da razão social Hospital Antoninho da Rocha Marmo, localizada no Jardim Renata, São Jose dos 

Campos – SP. O Hospital Antoninho da Rocha Marmo presta um atendimento humanizado e com 

alto padrão de qualidade à população de São José dos Campos e região há mais de 65 anos. 

Conhecido por sua atuação na área de Maternidade, em 2018, ampliou o número de 

especialidades atendidas com foco na realização de cirurgias e na oferta de consultas médicas a 

pacientes de convênios e particulares. 

O Hospital Antoninho nasceu do sonho do menino Antoninho da Rocha Marmo. Vítima da 

tuberculose, ele idealizou um sanatório para atender crianças pobres de todo o País. 

Após a morte do menino, em 21 de dezembro de 1930, aos 12 anos, sua mãe e um grupo de 

benfeitores iniciaram as obras do sanatório confiando sua administração à Madre Teresa de Jesus 

Eucarístico, fundadora da Congregação das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, que já 

desenvolvia um trabalho de assistência aos doentes da cidade e cujas religiosas administram o 

Hospital até hoje. 

Inaugurado em 13 de dezembro de 1952, o Sanatório Infantil Antoninho da Rocha Marmo atendeu 

crianças tuberculosas até a década de 80, quando o tratamento e controle da doença tornaram-se 

ambulatoriais. 

 

https://antoninhomarmo.org.br/
https://antoninhomarmo.org.br/maternidade-hospital-antoninho/
https://antoninhomarmo.org.br/antoninho-ja
http://meninoantoninho.org.br/
https://www.ipmmi.org.br/
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2. OBJETIVOS DA ORGANIZAÇÃO 

 

A empresa tem como objetivo atender os pacientes com excelência, respeito e 

seriedade, com resultados reconhecidos pelo trabalho humanizado. Atuei na ponta da área de 

compras e suprimentos, estagiando no setor de suprimentos. Nesta etapa o principal objetivo é 

a realização do contato com os fornecedores para fornecimento dos materiais descartaveis que 

serão necessarios para a realização do procedimento cirúrgico. E posteriormente 

encaminhamento para a operadora responssável pelo paciente, para identificar e direcionar a 

melhor empresa para atender a solcitação da cirúrgica. Este setor que atuei tem que performar 

bem, pois é o core principal antes do procedimento, temos que qualificar bem o fornecedor, ter 

cuidado com os dados trabalhados e carinho na jornada para que o procedimento do paciente 

seja de qualidade e com produtos que garantem esse exigência. 
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3. DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA EMPRESA 

 

Nós atuamos na área da saúde, com diversas especialidades em São José dos Campos, 

consultas com hora marcada e conta com pronto atendimento geral 24 horas ortopédico, 

ginecológico e obstétrico. Os nossos clientes são os pacientes que se interessam em realizar 

algum procedimento cirúrgico ou por muitas vezes encaminhamento através do convênio do 

mesmo. 
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4. ESTRUTURA DA EMPRESA 

 

O porte da empresa é grande. Houve dificuldade nesta etapa, pois o documento é 

sigiloso em relação a estrutura organizacional e não foi fornecida para contemplar o relatório. 
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5. ESTRUTURA FUNCIONAL DO DEPARTAMENTO 
 

 

Supervisor de 
compras

Auxiliar 
Administrativo

Auxiliar 
Administrativo

Auxiliar 
Administrativo

Assistente 
Administrativo

Estagiário
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6. DEPARTAMENTO DO ESTÁGIO 

 
Um estoque tendo o planejamento adequado e um administrador ciente das necessidades 

e dificuldades a ser enfrentadas e sanadas é muito importante para o desenvolvimento do setor e 

possibilitando o objetivo principal de suprir as necessidades do hospital e de qualquer outra 

instituição. As estratégias a serem seguidas é inevitável para obtenha-se sucesso nas compras, 

abastecimentos e adotando a melhor estratégia com os fornecedores, para que seja atendido com 

as melhoras qualidades e produtos necessários. O estoque é um dos ambientes mais importantes 

dentro de um hospital, se não o mais importante. É onde se concentra todo os materiais, 

medicamentos, descartáveis e insumos especiais para a utilização no abastecimento do hospital e 

atender as necessidades de seus pacientes. 

O  processo se inicia  com a solicitação de cotação direcionada pelo setor Central de 

autorização, pois  é este setor que faz a interfase entre suprimentos e operadora. Diante disso o 

setor de opme o qual estava estagiando , tem a tarefa de verificar todos os itens solicitado pelo 

médico e autorizado pela operadora  em seguida entrar em contato com os fornecedores 

indicados pelo médico e demais fornecedores que possívelmente disponibilizam dos materiais. 

 As proxímas etapas são elas: o recebimento dos materiais solicitados ao fornecedor 

aprovado pela operadora, realizar a entrada na nota fiscal do produto e transferencia via 

sistemica e fisíca dos itenm para a farmacia central. 

Após o procedimento ser realizado é necessário a realização de toda a logística reversa 

de volta ao fornecedor. Isto é, o preenchimento do relatório dos itens utilizados e não utilizados 

para posteriormente o fornecedor efetuar a nota de venda dos produtos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

7. APRENDIZADOS 

 

Podemos citar algumas matérias que aparecem mais relacionadas com a minha área de 

atuação, como: Etica nos Negócios e Responsábilidade Social, Administração Financeira e 

Orçamentária, Gestão de Compra, Logística e Administração de negócios e Conflitos 

Informática e Organização. Todos os professores moldaram e ajudaram em algo na trajetória até 

aqui. Utilizo muito do que foi aprendido em minhas conversas com os gestores, em minhas 

reuniões com os clientes e nos feedbacks dos líderes. O curso foi um divisor de águas para o meu 

desempenho tanto pessoal como profissional, os ensinamentos, a troca de experiencias e o 

ambiente em que somos expostos me fizeram ver o mundo com outra perspectiva. Observo 

coisas que antes deixava passar, tenho outros costumes e entendo a minha caminhada como um 

processo de melhoria continua. 
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8. ANÁLISE 

 

A empresa prega bastante o respeito e diversidade e isso é muito evidente em nosso 

dia-a-dia, o departamento que atuei está em constante evolução, todos focados em entregar bons  

resultados, evoluir juntos e dispostos a ajudarem uns aos outros. Podemos aprender muito com 

nosso contato diário com diversas pessoas, com os feedbacks constantes que recebemos e com 

a troca de experiencia. Nossas atividades são bem distribuídas, somos incentivados a sermos 

melhores todos os dias e as ferramentas que usamos ajuda bastante em nosso desempenho. 
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9. CONCLUSÃO 

 

Concluo que o estágio é ótimo para consolidar os conhecimentos aprendidos na sala de 

aula, ver como nos saímos colocando em prática toda a experiencia que podemos compartilhar 

no campus, evoluindo ainda mais os temas e adaptando as nossas percepções. Compartilhando 

ideias com outros alunos de outras universidades entendemos como temos diversas ideias e base 

para aprendizado. A troca de informação permite que ampliemos ainda mais nossa visão de 

mundo, este contato com o mercado de trabalho, dentro de uma área de atuação, nos permite ter 

um desenvolvimento profissional, podendo vivenciar a rotina administrativa de uma empresa.  

Durante a elaboração desse relatório, o principal desáfio foi elaborar o cronograma de 

cargos e setores. Pois por se tratar de um documento sigiloso, não tive acesso para a incersão ao 

relatório. Diante disso, só foi possível a elaboração do cronograma do setor. 

As principais vivencias e experiências foram elaboração de relatórios (procedimentos 

e especialidades); Cotações particulares e operadoras; Movimentação no sistema (entrada de 

notas fiscais, transferências, entrega e recebimento de materiais); Controle de estoque 

(consignado); Recebimento e entrega de materiais; Atividades fiscais pós cirurgias.



 

 





































































FACULDADE INESP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JACAREÍ 

2022 



FLÁVIA MUSSO DA CONCEIÇÃO 

RM 9016410 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

Estágio Supervisionado do curso de 

Administração da Faculdade INESP. 

 

 

 

 

 

 

JACAREÍ 

2022 



SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO.................................................................................................... 4 

2. HISTÓRICO DA EMPRESA .............................................................................. 5 

3. OBJETIVOS DA ORGANIZAÇÃO ................................................................... 6 

4. DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA EMPRESA ................................ 7 

5. ESTRUTURA DA EMPRESA ............................................................................ 8 

6. ESTRUTURA FUNCIONAL DO DEPARTAMENTO DE RH ........................ 9 

7. DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS ................................... 10 

8. APRENDIZADOS ............................................................................................. 11 

9. ANÁLISE ........................................................................................................... 12 

10.  CONCLUSÃO .................................................................................................... 13 

 

  



1. INTRODUÇÃO 

 

Eu escolhi o curso de Administração, por ser um curso que abrange diversas 

áreas/matérias, e por ser um curso importante para o currículo. Quis aprender de tudo um 

pouco para ingressar no mercado de trabalho preparada. Neste meio tempo, me envolvi 

bastante com o setor de RH, e estou estagiando a 2 anos no departamento, na empresa 

Winoa Brasil / W Abrasives, situada em Jacareí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. HISTÓRICO DA EMPRESA 

 

A Winoa Brasil/W Abrasives, líder mundial em preparação de superfícies, ajuda seus 

clientes a terem um melhor desempenho e qualidade. Há mais de 60 anos, a Winoa 

compreende os desafios de limpeza, desarenamento, shot peening e descalcificação que 

nossos clientes enfrentam e ajudamos a solucionarem seus problemas. Presente em 120 

países, oferecendo valor agregado a 10.000 clientes em soluções de preparação de 

superfície, o trabalho com a Winoa lhe permitirá compreender e executar melhor todas as 

áreas da sua empresa. 

  



3. OBJETIVOS DA ORGANIZAÇÃO  

 

A empresa está, portanto, empenhada em quatro grandes áreas de ação: 

 

1-PLANEJAR: 

Identificar as necessidades e expectativas dos clientes a fim de aumentar suas satisfações. 

Definir uma política de qualidade e objetivos precisos. 

Comprometer os recursos que correspondam à sua posição de líder mundial. 

É um passo bem importante para o meu departamento de RH, porque preciso estar 
constantemente atenta ao planejamento de nossos objetivos, para que tudo saia da forma 
mais correta possível. 

 

2-FAZER: 

Fornecer produtos e serviços inovadores que atendam às necessidades e expectativas dos 
clientes: otimização dos tempos de entrega, gestão rigorosa dos saldos de produção e 
venda, redução constante dos custos de produção e avaliação regular da satisfação dos 
clientes. 

Melhorar nossa habilidade em antecipar as necessidades dos clientes e oferecer a eles as 
soluções mais eficientes. 

Aumentar a criação de valor para nossos clientes através de soluções "Premium" 
mantendo nossa lucratividade. 

Dar ênfase à equipe de funcionários, usando e desenvolvendo as habilidades e talentos de 
cada um.  

 

3-VERIFICAR: 

Medir regularmente a eficácia dos processos implementados, verificando periodicamente 
nossas metas de qualidade. 

 

4-AGIR: 

Implementar um processo de melhoria contínua para o sistema de gestão de qualidade. 

É um desafio que deve nos estimular constantemente, e refletir na atitude e no 
comportamento de todos os funcionários. 

 

 

 



4. DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA EMPRESA 

 

 Com 11 fábricas ao redor do mundo, a Winoa/W Abrasives é a maior fabricante de 

Granalha de Aço Carbono, podendo atender a qualquer necessidade de jateamento de seus 

clientes onde quer que eles estejam. Não assumem falsos compromissos e se 

comprometem em oferecer o melhor custo/benefício: alta qualidade dos produtos, 

confiabilidade e gestão dos problemas. 

 

  

  



5. ESTRUTURA DA EMPRESA 

 

A Winoa Brasil Indústria e Comércio, é uma empresa de médio porte, de origem francesa, 

que atua no seguimento de abrasivos de aço. 

Segue abaixo a estrutura hierárquica: 

 

  



6. ESTRUTURA FUNCIONAL DO DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS HUMANOS 

 

  



7. DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  

 

O meu papel principal no RH como estagiária é recrutar, selecionar e alinhar os talentos 

que combinam com a cultura e com os objetivos da organização, realizar integrações, 

processo de admissão e demissão de novos funcionários, tratativa diária da folha de ponto, 

e tratativa quinzenal da folha de pagamento.  

o RH nos dias atuais tem sido mais assertivo, permitindo que trabalhemos de modo 

estratégico a relação entre líderes e liderados, o processo de gestão de conflitos, entre 

outros que surgem no dia a dia.  

  



8. APRENDIZADOS 

 

Todo o aprendizado que tive no meu estágio foi muito essencial para a minha carreira, 

que até então seguirá no departamento de Recursos Humanos. Na minha posição de 

estagiária, eu aprendi o que um Analista de Recursos Humanos faz, a ser muito mais 

organizada e paciente, administrar conflitos internos/externos, fora os processos do 

departamento. No começo, foi difícil associar e administrar tudo porque alguns processos 

são difíceis e muito detalhistas, porém após 2 anos de estágio posso dizer que possuo 

bastante experiência, apesar dos desafios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. ANÁLISE  

 

Para trabalhar no RH, é necessário bastante foco, atenção, organização, planejamento e 

paciência para lidar com os problemas diários que surgem no departamento, para que os 

funcionários estejam em harmonia com o trabalho, e assim, possam alcançar os 

objetivos e metas da empresa. 

Na minha visão, é um departamento que precisa ter uma boa relação internamente e 

externamente, porque um RH disciplinado, é fundamental para o crescimento.  



10. CONCLUSÃO 

 

Nesse período de estágio na Winoa, sinto que me encontrei na área de Recursos Humanos 

e pretendo continuar nessa carreira, visando melhoria contínua e aperfeiçoamento da 

minha visão profissional. 

Após o fim do meu contrato, sinto que possuo uma visão mais crítica sobre uma formação 

acadêmica vinculado ao cenário profissional/empresarial, aprendi a administrar conflitos 

e conviver bem entre equipe, com metas bem estabelecidas, e o mais importante dentro 

do meu departamento, lidar com situações inesperadas, trabalhar sob pressão, deixar o 

emocional de lado e lidar com o stress. 

Contudo, posso concluir que o estágio foi fundamental para o futuro da minha carreira 

profissional, além de ser uma grande oportunidade de complementar e aprimorar a 

formação acadêmica, adquiri muitas experiências tanto pessoais quanto profissionais. 
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1. INTRODUÇÃO 

O trabalho tem a finalidade de apresentar as atividades e vivencias durante o estágio 

supervisionado. Sendo a disciplina obrigatória do curso de Pedagogia da Faculdade INESP- 

Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa. 

O estágio supervisionado é de extrema importância na formação. Possibilitando se colocar em 

prática o conteúdo aplicado em sala ao longo do ano letivo, tendo presente as experiencia de 

como é na prática toda a teoria que aprendemos em sala.  

Utilizei a observações das vivencias diárias para atingir o que o estágio obrigatório solicita. De 

modo a entender a rotina diária e as atividades em sala na instituição que estagiei. 

E ao longo dos dias que acompanhei conheci a escola, a estrutura, as crianças e suas salas. Pude 

entender a fundo a rotina de todos diariamente. Após comecei a observar em sala as aulas e o 

funcionamento da gestão escolar. Sendo da educação infantil e gestão as informações e 

conhecimentos que obtive.  

2. HISTÓRICO DA EMPRESA- ESCOLA  

Comecei pela estrutura e o prédio escolar. Busquei informações dês da fundação da instituição 

até os dias atuais, os dados obtidos são do mês maio de 2022. 

A Creche Carmelitas Lar São José está localizada na rua: R. Ceriaco da Costa, 130 - Cidade 

Nova Jacareí, Jacareí - SP, 12325-120. Contato telefone: (12) 3956-1080 ou por e-mail: 

larcarmelitas@gmail.com. 

O primeiro Lar São José foi erigido em Berlim, na Alemanha, por Ana Maria Taucher (Madre 

Maria Teresa de São José) no ano de 1891. 

Desde o início a Madre buscou atender as crianças órfãs e abandonadas, como também crianças 

do povo, filhas de pais operários e que eram muitas vezes deixadas sozinhas e não tinham acesso 

a nenhum tipo de educação e cuidados. 

A obra se estendeu por muitos países da Europa e da América do Norte já nos primeiros anos 

de existência com o empenho e trabalho de Madre Maria Teresa e de outras jovens que foram 

se juntando a ela, para formar assim uma congregação religiosa o Carmelo do Divino Coração 

de Jesus. 

https://www.google.com/search?q=Creche+lar+s%C3%A3o+jose+Jacare%C3%AD&oq=Creche+lar+s%C3%A3o+jose+Jacare%C3%AD&aqs=chrome..69i57j0i22i30.10292j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Embora em países distintos, as características dos Lares São José eram parecidas: Educação 

Católica, pautada em disciplinas, mas nunca rígidas, sempre respeitando a naturalidade, 

serenidade e alegria própria das crianças; em todos os Lares reinava o espírito de família, já que 

era do desejo da Madre que todos pudessem receber amor e cuidado materno.  

No ano de 1985, a congregação das Irmãs Carmelitas do Divino Coração de Jesus, chegou ao 

Brasil, sendo fundada em terra brasileira pelas irmãs da província Croata, as irmãs se 

estabeleceram no bairro Nova Jacareí, cidade de Jacareí. 

Foram muitos bem acolhidas pelo povo. E muito cedo buscaram já desenvolver atividades junto 

à comunidade local dando cursos principalmente aos adolescentes e mulheres. 

Em menos de um ano de chegada ao Brasil em outubro de 1986, deu-se o início a Obra Social 

e Assistencial São José, atualmente Carmelitas Lar São José, e no início tendo como principal 

missão acolher as crianças no sistema creche também. 

Durante muitos anos houve também o atendimento de adolescente em oficinas e cursos. 

Em 2007 foi inaugurado o prédio atual; hoje contamos com atendimento de 7 turmas na creche 

e uma turma do projeto socioeducacional no período inverso escolar. 

3. OBJETIVO ESCOLAR  

 

OBJETIVO GERAL 

Propor e desenvolver uma educação de qualidade, priorizando a criança em sua individualidade 

e particularidade, buscando favorecer o seu desenvolvimento integral. 

OBJETIVOS ESPERCÍFICOS 

 Favorecer o estabelecimento de vinculo afetivos através da interação educador-criança, 

criança-criança; 

 Elevar, sistematicamente, a qualidade de ensino oferecido aos educandos;  

 Promover a integração escola comunidade; 

 Garantir aos educandos a construção de formas de representação da realidade, de acordo 

com seu desenvolvimento físico, emocional, intelectual e social; 

 Fortalecer a autoestima do educando e ampliar gradativamente as suas possibilidades 

de comunicação e de integração social; 



‘7 
 

 Estimular em seus educados a participação bem como a ação solidária junto à 

comunidade; 

 Despertar o senso espiritual nos atendidos (crianças e famílias) e incentivar a vivência 

da espiritualidade e da fé. 

MISSÃO  

Educar e cuidar de crianças com amor materno, tendo em vista toda a sua família aprimorando 

a vivência cristã e conduzindo as mesmas a serem cidadãos conscientes dos seus deveres na 

sociedade, oferecendo as crianças momentos de alegria, lazer e cultura para o seu 

desenvolvimento cognitivo, motor e integração social, comtemplando também a dimensão 

espiritual. 

VISÃO 

Alcançar a excelência nos serviços prestados à comunidade, com envolvimento e participação 

das famílias, criando espaços para os desenvolvimentos paras as mesmas. 

VALORES 

Preservação e continuidade do Carisma das Irmãs Carmelitas do Divino Coração de Jesus.  

Promoção da vivência cristã baseada nos valores do Evangelho. 

Acolhimento de todos, sem distinção, como um Lar, atingindo a essência das pessoas. O 

cuidado e a educação da criança.  

Valorização do ser humano e da família. 

Ética profissional. 

Relacionamento sadio (diálogo, respeito à diversidade). 

Promoção da Inclusão. 

Cooperação e comprometimento. 

Cuidado com o meio ambiente. 

4. ESTRUTURA ESCOLAR  
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4.1 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

A direção da escola deve trabalhar em equipe para melhor atender os alunos e assim 

desenvolve-los. E sempre colocar como objetivo uma educação de qualidade a todos. Na 

instituição possui o seguinte quadro de funcionário.  

DIRETORA: Responsável pela administração na Creche Lar São José. Garantindo o bom 

funcionamento e trabalho conjunto com toda equipe. 

COORDENADORA: A coordenação cuida da parte do pedagógico e garante o bom 

funcionamento da rotina na creche. Acompanha a acolhida das crianças, prepara e organiza os 

ambientes, participa do brincar junto, e acompanha as refeições. Cuida da parte de 

documentação, das reuniões da equipe gestora, prepara a H.A., faz o atendimento as famílias, 

acompanha o desenvolvimento das crianças de acordo com a rotina diária.    

FINANCEIRO: Responsável em garantir uma boa gestão financeira. Cuidando da entrada e 

saída de dinheiro, e pagamento de funcionários. 

SECRETARIA ESCOLAR: Responsável pelo atendimento de telefone, WhatsApp aos pais 

e ao público. Recebe as crianças na entrada, cuida da matricula das crianças, transferências e 

frequências.   

4.2 FUNCIONAMENTO  

Horário de funcionamento da escola: 7h às 17h.  

Horário de funcionamento da secretaria: 7h às 17h.  

4.3 DESCRIÇÃO DA ESCOLA  

4.3.1 SALAS DE AULA  

O prédio possui 15 anos em que foi inaugurado. A intuição possuí em todas as salas de aula 

uma boa iluminação, ventiladores, mesa e cadeiras adequada e de acordo com o tamanho dos 

alunos, possibilitando a autonomia. Os ambientes também são adaptados para o atendimento 

de crianças com algumas necessidades especial. As salas possuem cesto de lixo, armários com 

prateleiras para guardar materiais e atividades pedagógicas, painel para colar amostra de 

atividades, espelho, camas, tatames, banheiros feminino e masculino, trocador e rádio. No 

berçário ll possui camas, armários para guardar matérias, atividades pedagógicas e caixas 

organizadoras, tatames, ventiladores, brinquedos, livros, espaço para refeições mesas e cadeiras 
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com tamanho adequados, cadeiras de alimentação, dois trocadores e suportes para produtos de 

higiene, toalhas e ganchos para as bolças. 

4.3.2 ÁREA EXTERNA  

Na entrada temos a recepção e pátio no térreo do prédio. E ainda na parte externa tem o 

estacionamento e o parque. O parque possibilita vivencias em grupos maiores e propostas de 

movimentos, além de ser um ambiente que também proporciona a exploração de elementos de 

arte e matérias de largo alcance, como momentos de investigação e descobertas. O ambiente 

externo propicia o contato com a natureza e seus elementos. Se tem uma parte coberta com 

mesas para organizar as águas das crianças, trabalhar propostas de atividades pedagógicas, e 

uma sobra nos dias mais quentes. Possui diversificados como; Balanças, tanque de área, 

escorregador, trepa-trepa, casinha de madeira, castelo, gira-gira, espaço com pedras, e espaços 

com o barro. Se tem banheiros, pias e bebedouros adaptados para as crianças.  

4.3.3 REFEITÓRIO  

No refeitório tem mesas e cadeiras adaptadas para os pequenos de 2 a 4 anos. A alimentação da 

creche é pela empresa Santa Helena que atua no segmento de refeições coletivas no municio 

nas redes da prefeitura. As refeições são elaboradas por uma nutricionista com o cardápio feito 

para as crianças e suas refeições na creche ao longo do dia.  

4.3.4 BANHEIROS  

Ao todo são 32 banheiros nós dois andares, térreo e parque. Todos possuem lavatórios e vasos 

adaptados ao tamanho dos alunos, e são separados entre feminino e masculino. 

4.3.5 COZINHA 

Na cozinha possui geladeiras, fruteira, armários, fogão, bancadas, botijão de gás e pias.  

4.3.6 HORÁRIO DAS AULAS  

EDUCAÇÃO INFANTIL  

MANHÃ: 07:30 a 17:00 

5. REGÊNCIA ESTÁGIO  

5.1 EDUCAÇÃO INFANTIL  
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As aulas da educação infantil que acompanhei foram aplicadas do dia 07 de outubro de 2021 a 

03 de novembro de 2021. O estágio ocorreu na sala do Maternal de manhã, na sala da Professora 

Raquel e Educadora Natasha. 

A turma é composta por 25 alunos, com idade entre 3 anos a 4 anos. Eles são acolhidos na 

entrada com a entrega dos pais. A professora e educadora os recebe com atenção e carinho. 

Acontece no refeitório, pois em seguida é o horário do café da manhã.  

Em sala as crianças sentam em roda para a oração e chamada. Com músicas com: “Bom dia 

amiguinhos”, “Se fosse um peixinho” e “Quem é que veio hoje”. E conforme os nomes dos 

alunos que vieram, são entregue uma fixa com seu nome e foto. O qual eles colocam no mural. 

Em sala tem cantinhos com diversificados, como cozinha, pista de carros, cantinho da leitura, 

pet shop e bonecas. Nesse momento da manhã eles brincam um pouco nesses espaços. Após 

vão para o parque. Na volta fazem a proposta de atividade do dia. E pude observar algumas que 

foram: roda de leitura, exposição de imagens de animais, objetos, cores e lugares. Brincadeira 

com massinhas e formas, animais, pinturas, conhecendo as cores, jogos com números, 

brincadeira de feira, o faz de conta, jogos de construção, experiencia com água, quebra cabeça. 

E todas realizadas de modo lúdico e significativo para as crianças. 

Em seguida tem o horário do almoço e sobremesa. Depois se retorna à sala para a higiene bucal, 

hora do sono com música para auxiliar de todos conseguirem dormir. E quem não conseguir 

dormir se prepara o tapete com proposta. Pude observar como as professoras são atenciosas, e 

buscam entender cada aluno e seus características, eles se sentem seguros e acolhidos em sala. 

5.3 GESTÃO 

Na parte gestão acompanhei na recepção a acolhida das crianças com os pais e a chegada das 

vans. Com os protocolos de saúde por conta do COVID, conferindo a temperatura e aplicando 

álcool nas mãos das crianças. Na recepção ajudei no atendimento aos pais, acompanhamento 

de faltas e justificativas dos alunos, o fluxo de crianças e a dieta dos alunos, a organização e 

preparação dos ambientes coletivos, como parque e o pátio. Tive oportunidade de acompanhar 

a coordenadora Nathalia nas sequências pedagógicas, ler e acompanhar o preparo. Percebi o 

quanto é importante essa parte da escola e grande a responsabilidade. 

Gostei da experiencia que tive, tirei duvidas e curiosidades e aprendi a importância da 

organização, dialogo e preparo. E são de grande importância para o funcionamento da escola. 
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6. CONCLUSÃO  

O estágio me agregou em experiencia e vivencias da área, e que foram de grande importância 

para minha formação. Vou carregar por toda minha carreira. Fez-me ver que estou no lugar 

certo e no ambiente que quero trabalhar. Tive exemplos de educadoras e professoras excelentes, 

me mostrando o quão importante é a formação, a dedicação e o preparo para estar em sala. E 

com o estágio me senti mais segura para futuramente atuar em minha área. 

7. REFERÊNCIA  

PPP – Projeto Político Pedagógico 2018-2021 Carmelitas Lar São José. 
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8. ANEXOS 

 



‘13 
 

8.1 EDUCAÇÃO INFANTIL 
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8.2 GESTÃO 
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9. ENSINO FUNDAMENTAL 

10.  INTRODUÇÃO 

O trabalho tem a finalidade de apresentar as atividades e vivencias durante o estágio 

supervisionado. Sendo a disciplina obrigatória do curso de Pedagogia da Faculdade INESP- 

Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa. 

O estágio supervisionado é de extrema importância na formação. Possibilitando se 

colocar em prática o conteúdo aplicado em sala ao longo do ano letivo, tendo presente as 

experiência de como é na prática toda a teoria que aprendemos em sala.  

Utilizei a observações das vivencias diárias para atingir o que o estágio obrigatório 

solicita. De modo a entender a rotina diária e as atividades em sala na instituição que estagiei. 

E ao longo dos dias que acompanhei conheci a escola, a estrutura, as crianças e suas 

salas. Pude entender a fundo a rotina de todos diariamente. Após comecei a observar em sala 

as aulas do ensino fundamental anos iniciais. Sendo dos anos inicias do fundamental do 1° ao 

5° ano as informações e conhecimentos que obtive.  

11.  HISTÓRICO DA EMPRESA- ESCOLA  

Busquei informações dês da fundação da instituição até os dias atuais, os dados obtidos 

são do mês setembro de 2022. A escola Ricardina dos Santos de Morais Profa EMEF (Escola 

pública municipal) está localizado na R. Graça Aranha, 121 – Jardim Nova Esperança, Jacareí 

– SP, 12324-370. Contato telefone: (12) 3956-1414 e e-mail: emefricardina@gmail.com. 

Após o levantamento dos fatos históricos, no qual utilizamos de entrevistas com antigos 

moradores, observações de fotografias, consulta e análise de documentos oficiais e entrevistas 

com familiares da patronesse da escola, podemos relatar um breve histórico do bairro e da EE.” 

Prof. Ricardina dos Santos de Moraes” 

A região no entorno da escola, antigamente denominada Bairro Esperança, era composta 

por duas fazendas. Uma pertencia ao Sr. Marcolino e que posteriormente foi vendida para o Sr. 

Jorge Ruston. A outra pertencia à família Faustino Bueno, onde, atualmente, localizam-se os 

bairros Nova Jacareí e Esperança. Na época a região contava com vários trechos 

cobertos de mata nativa. 

Ao longo do tempo, a região foi sendo desmatada e foram surgindo povoados e 

plantação de eucaliptos utilizados na fabricação de celulose. A região foi desmembrada em três 

mailto:emefricardina@gmail.com


‘21 
 

bairros: a parte central permaneceu denominada bairro Esperança a outra parte foi denominada 

Nova Jacareí e a terceira parte onde está situada EE Prof. Ricardina dos Santos de Moraes 

passou a ser denominada Jardim Nova Esperança em 04/10/1981. 

Para a implantação do novo loteamento denominado Jardim nova esperança, o S.r. Jorge 

Ruston, proprietário da gleba denominada Sítio Bela Vista, contratou a imobiliária Freitas para 

dar o início ao projeto. Na área que seria loteada havia muitos eucaliptos e a propriedade fazia 

divisa com a Vila São Judas Tadeu. 

Os terrenos eram financiados com prestações a baixo custo devido à grande 

desvalorização da moeda na época. A população que adquiria esses terrenos eram imigrantes 

que vinham, em sua maioria, do estado de Minas Gerais e da Região Nordeste, entre outros. 

Com início do povoamento, começaram as lutas por melhorias na região. A comunidade 

se organizou, formando a Sociedade Amigos de Bairro, tendo como 1º presidente, o S.r. Luiz. 

Nas ruas, não existia asfalto, somente crateras que em dias de chuva era impossível trafegar. 

Também não havia iluminação pública, nem água encanada e muito menos esgoto. 

Aos poucos, os bairros foram ficando povoados e as reivindicações começaram a ser 

atendidas. No espaço denominado Bairro Esperança (parte central da região) foi construída a 

EEPSG Prof. Dirceu Junqueira de Souza. Alguns anos depois, começaram o trabalho de 

saneamento básico (água e esgoto) na região. Neste período, havia muita resistência por parte 

dos moradores, que eram visitados por agentes da Prefeitura Municipal pedindo que aterrassem 

seus poços artesianos. Eles temiam a falta d’água. Após a conclusão da rede de água e esgoto, 

em meados de 1987, foi inaugurada a Unidade Básica de Saúde ao lado da EPSG Prof. Dirceu 

Junqueira de Souza. 

O asfalto veio logo depois e também a instalação de várias casas comerciais. Nesta 

época, havia um projeto para a construção de uma escola em um bairro vizinho a região, ou 

seja, no jardim São Luiz. Porém, o local disponibilizado para a sua instalação não era 

apropriado, inviabilizando o projeto. 

Então, a população da região do Esperança se uniu para reivindicar através de abaixo-

assinado que o projeto de construção da nova escola fosse implantado no Jardim Nova 

Esperança, já que a EPSG “Dirceu Junqueira de Souza”, existente na região não comportava a 

grande demanda escolar. 
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Além dos depoimentos orais de antigos moradores, este fato se confirma pelo decreto 

de criação da escola nº 28196 de 29/01/1988 resolução n º 53 de 10/03/1988 e lei nº 0312 de 

29/12/1988, em que inicialmente, a mencionada escola foi denominada Escola do “Jardim São 

Luiz”. Também, nesta mesma época, foi construída a caixa d’água para região. 

Algum tempo depois a escola passou a se denominada EEPG “Prof Ricardina dos Santos 

de Moraes”. Foi uma homenagem à professora Ricardina dos Santos de Moraes, que faleceu de 

embolia cerebral, em 20 de junho de 1978, ao dar à luz ao seu primeiro filho. 

Segundo Dona Lueclésia, cunhada da professora Ricardina, foi ela quem solicitou ao 

Presidente da Câmera de Jacareí, o nobre vereador Antonio Youssif Raad, que fizesse uma 

homenagem a cunhada que tanto admirava. 

Após o pedido ter sido aprovado pelo plenário da Câmara Municipal, foi encaminhado, 

em 22/09/1987, um requerimento ao Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São 

Paulo, o ilustre Deputado Luiz Benedicto Máximo, solicitando a apresentação de um projeto de 

Lei concedendo a denominação de uma escola no município de Jacareí, à Professora Ricardina 

dos Santos de Moraes. Ressaltamos que o requerimento mereceu aprovação unânime. 

Para tanto, em 03/03/1981, foi publicado em Diário Oficial do Estado, o projeto de Lei 

nº 18, de 1988 de autoria do Deputado Edinho Araújo concedendo a justíssima homenagem. 

Em 28/12/1988 foi promulgada a Lei nº 6312, publicada em 29/12/88 no Diário Oficial do 

Estado, passando a escola do “Jardim São Luiz” a denominar-se EEPG “Prof. Ricardina dos 

Santos de Moraes”. 

Segundo o recorte do D.O. Projeto de Lei nº 18, de 1988, publicado em 03/03/1988- p. 

60 que trata da denominação da escola, a homenagem é atribuída a reivindicação da 

comunidade onde se situa a mencionada escola, e no seio da qual viveu a homenageada. 

Histórico da patronesse 

Natural da cidade de Guararema, neste estado, onde nasceu em 05 de agosto de 1943, a 

professora Ricardina dos Santos de Moraes, era filha de José Benedito dos Santos e de Catarina 

Ramos dos Santos, sendo seus irmãos Oswaldo dos Santos, Oswaldina dos Santos e Maria 

Alice. 

Aos dois anos de idade sofreu uma paralisia na perna direita, causando um atrofiamento 

desse membro. Sofreu várias cirurgias, fato que amenizou parcialmente o problema. Apesar 
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disso ela levava uma vida normal, desenvolvia toda e qualquer atividade que uma pessoa podia 

desenvolver. Era uma pessoa extremamente alegre e esforçada. 

Quando ainda pequena, sua família acabou por fixar residência em Jacareí, onde iniciou 

seus estudos, no então Grupo Escolar “Cel. Carlos Porto”. Seus avós, Cezarina e Leopoldino, 

foram moradores da região do bairro Esperança. Dona Cezarina era muito estimada no bairro, 

pois receitava remédio caseiros aos que a procuravam. A neta Ricardina, quando criança, vinha 

sempre à casa dos avós para visitá-los, pois tinha grande apreço por eles. 

Formou-se no Magistério em 22 de dezembro de 1967. Sua carreira como professora 

primária teve início na escola “Barão de Jacareí”. Não se absteve de ampliar sua formação 

inicial, concluiu o curso de Pedagogia em 1975. Além de sua imensa atividade profissional, 

participava ativamente de inúmeros eventos comunitários, tendo sido integrante do Coral da 

igreja Nossa Senhora da Santíssima Trindade, mercê de sua formação religiosa. 

Em 21 de dezembro de 1974, casou-se com Francisco Pires de Moraes, seu colega de 

coral. Desce consórcio nasceu Marco Aurélio Santos de Moraes em 19 de junho de 1978, com 

seu falecimento por embolia cerebral ocorrido ao dar à luz, foi criado por sua tia Leuclesia 

Martins dos Santos, cunhada de Ricardina e quem solicitou a justa homenagem à pessoa. 

Atualmente, seu filho é graduado no curso de Farmácia e Bioquímica – EFOA- Alfenas-MG. 

12.  OBJETIVO ESCOLAR  
 

OBJETIVOS 

 Melhorar os índices de aprendizagens ainda não atingidos. 

 Tornar o espaço escolar um ambiente harmonioso e transformador, onde a comunidade 

sentindo-se pertencente tenha um novo olhar e a oportunidade de ver a escola com uma 

aparência inovadora, trazendo progresso significativo a cada um e principalmente aos 

nossos alunos. 

 Promover uma gestão democrática e participativa 

 Melhoria e a segurança do trabalho coletivo e proporcionar um ambiente facilitador de 

aprendizagem e qualidade de ensino. 
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MISSÃO  

Promover o desenvolvimento integral do aluno por meio de um currículo que trabalhe 

capacidades, atitudes e conhecimentos essências para a vida num ambiente acolhedor e 

cooperativo, que amplie sua criticidade e o senso de cidadania. 

VISÃO 

Ser referência de qualidade de ensino, oportunizando praticas pedagógicas que 

permitam a formação de cidadãos empreendedores e proativos. 

VALORES 

Atuar de maneira ética, eficiente, honesta, transparente e responsável, cumprindo os 

compromissos assumindo com competência e dinamismo, em consonância com as melhores 

práticas da educação e com excelência na prestação do serviço público, de forma educada e 

cordial, que reflita positivamente na construção da cidadania e do próprio perfil interior do 

educando. 

13.  ESTRUTURA ESCOLAR  

13.1 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA  

A direção da escola deve trabalhar em equipe para melhor atender os alunos e assim 

desenvolve-los. E sempre colocar como objetivo uma educação de qualidade a todos. Na 

instituição possui o seguinte quadro de funcionário.  

DIRETORA E ASSISTENTE DE DIREÇÃO:  

Responsável pela administração. Garantindo o bom funcionamento e trabalho conjunto com 

toda equipe. 

COORDENADORA:  

Na escola contam com o auxílio de duas coordenadoras, que busca instrui-los em sua 

rotina, planejamentos, reuniões, formações, e até mesmo na organização do ambiente de 

trabalho. A Orientadora, busca ajudar os professores em seus planejamentos. Acompanha o 

Projeto Político Pedagógico (PPP), compreende os pontos positivos e negativos da escola, cuida 

de todo planejamento da formação continuada dos docentes, auxilia a articulação dos 

professores, pais e alunos. Procuram manter uma boa comunicação para que todos, sem exceção 



‘25 
 

consiga compreender seus planos futuros e assim contribuir de forma integral para o que foi 

proposto 

SECRETARIA ESCOLAR: 

Atendimento aos pais, responsáveis e a comunidade. Sendo ali realizado as matriculas, 

rematrículas, possíveis mudanças de endereço, e dentre outras coisas para melhor atender e 

organizar no que for colocado para se realizar pela secretaria. 

13.2 FUNCIONAMENTO  

Horário de funcionamento da escola: 7h às 17h30.  

Horário de funcionamento da secretaria: 7h às 17h30.  

13.3 DESCRIÇÃO DA ESCOLA  

A escola tem uma secretaria, uma sala de professores, uma sala de direção, uma de 

assistente e uma de coordenação. Tem dez câmeras e recentemente adquiriu novos 

equipamentos eletrônicos como um notebook e duas caixas de som. Recebeu da secretaria da 

educação diversos Chromebook e uma mesa interativa. A instituição hoje conta com três 

notebooks, quatro computadores, duas impressoras, dois projetores, dez termômetros e tapetes 

higienizadores. 

13.3.1 SALAS DE AULA  

A escola tem dez salas de aula, quatro salas do integral, uma biblioteca, uma sala de 

Programa de Oficinas e Aprendizagens, uma sala de educação especial. Dentro das salas de 

aula se tem armários de madeira, armários de aço para organizar os livros e cadernos que ficam 

na escola. Cada sala contém dois ventiladores, trinta carteiras e cadeiras, uma mesa para o 

professor e uma cadeira, tem cortinas, o alfabeto, cartazes sobre combinados, números por 

extenso, calendário, ajudante do dia, números do 0 a 100, lista de nomes dos alunos e cantinho 

da leitura com livros.  

13.3.2 ÁREA EXTERNA  

Na área externa tem uma quadra coberta, um pátio descoberto, três ambientes distintos com 

brinquedos. Se tem uma área verde de arvores frutíferas e uma horta, dois bebedouros e cestos 

de lixo. 

13.3.3 REFEITÓRIO  

Na instituição tem um refeitório. 
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13.3.4 BANHEIROS  

Tem seis banheiros de aluno, sendo dois deles adaptados, três banheiros para os professores e 

funcionários. 

13.3.5 COZINHA 

Uma cozinha de funcionários. 

13.3.6 HORÁRIO DAS AULAS  

ENSINO FUNDAMENTAL 

MANHÃ: 07:00 a 12:00 

TARDE: 12:30 a 17:30 

14. REGÊNCIA ESTÁGIO  

14.1 ENSINO FUNDAMENTAL 

As aulas do ensino fundamental que acompanhei foram aplicadas do dia 15 de agosto 

de 2022 a 05 de outubro de 2022. O estágio ocorreu nas salas do 1° ano ao 4° ano no período 

da tarde. Comecei ficando na sala do primeiro ano da professora Daniela, a turma é composta 

por 30 alunos com idade de 6 anos. Eles são acolhidos na entrada com a entrega dos pais e 

outros chegam de ônibus escolar. A professora os recebe com atenção e carinho. 

Em sala as crianças sentam em carteiras e em duplas, tem o mapeamento dos alunos de 

acordo com o desenvolvimento e pela hipótese de escrita que a criança está. É realizada a 

chamada, e após se monta o cabeçalho na louca com a pauta do dia. Nesse dia a pauta eslava 

descrita com cabeçalho, leitura, língua portuguesa, recreio, educação física e matemática. 

A leitura e reflexão foi do livro era uma vez 1,2,3. Após a troca com os alunos sobre a 

leitura se deu continuidade com a matéria de língua portuguesa, foi utilizado o livro didático o 

qual tinha uma atividade de interpretação de uma situação, e escrever em baixo uma palavra 

que descreva. Quando finalizado deu horário de intervalo, na volta com a aula de educação 

física foi trabalhado brincadeiras e jogos culturais popular presentes no contexto comunitário e 

regional. E na aula de matemática com o livro didático uma atividade para resolver contas de 

subtrações, sequência numérica par e ímpar. 

E na sala do 2° ano da professora Leticia com 30 alunos. Acompanhei alguns dias de 

aulas, em um dele se inicia com acolhida e após a pauta é colocada na louca. Nesse dia se inicia 

com o ensino de leitura, intervalo, língua portuguesa, matemática e fichas de leitura. A 

professora passou para os alunos um vídeo sobre a história da chapeuzinho vermelho, e após o 
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vídeo ela dita a historias para os alunos escreverem e depois ilustrarem. E na aula de matemática 

com o livro didático os alunos resolvem problemas de soma e decomposição. 

Na sala de 3° ano da professora Lena com 30 alunos. Acompanhei alguns dias de aula, 

em um dos dias, ela inicia com a acolhida e após a pauta é colocada na lousa. Escreverem o 

cabeçalho, leitura, intervalo, língua portuguesa e artes. Estavam dando continuidade a uma 

atividade, que eles deveriam desenhar a onde eles moram e acrescentar o nome da rua, número, 

bairro e cidade. E com o desenho de todos criar uma mapa para formar Jacareí. E após deram 

continuidade ao livro didático de língua portuguesa com duas atividades. Na aula de artes com 

o professor Max, fizeram um quadro de sentimentos para através do desenho representar alegre, 

triste, medo, raiva, apaixonado e o sono. 

No 4° ano da professora Claudia com 30 alunos. Acompanhei também alguns dias e em 

um deles, os recebe com acolhida e após se coloca a pauta na lousa, leitura, intervalo, 

matemática e educação física. Se faz a leitura do livro Marcelo, martelo, martelo e outras 

histórias, com reflexão entres eles a partir da leitura. E na aula de matemática atividade do livro 

didático, problemas de cálculo mental, divisão, sequencias e igualdade. Na aula de educação 

física foi trabalhado danças africanas e indígenas. Pude observar como as professoras são 

atenciosas, e buscam entender cada aluno e seus características, eles se sentem seguros e 

acolhidos em sala. 

15.  CONCLUSÃO  

O estágio me agregou em experiência e vivencias da área, e que foram de grande 

importância para minha formação. Vou carregar por toda minha carreira. Fez- me ver que estou 

no lugar certo e no ambiente que quero trabalhar. Tive exemplos de educadoras e professoras 

excelentes, me mostrando o quão importante é a formação, a dedicação e o preparo para estar 

em sala. E com o estágio me senti mais segura para futuramente atuar em minha área. 

 

16 . REFERÊNCIA  

PPP – Projeto Político Pedagógico 2018-2021 Ricardina dos Santos de Morais Profa 

PERNAMBUCO, Maria L. S; MACHADO, Maria S.M; SILVA, Maria V. M. Histórico do 

bairro no qual a escola está inserida: - Jardim Nova Esperança-. Emef Ricardina dos Santos 

Moraes. Disponível em: http://escolaricardina.blogspot.com/p/historia.html. Acesso em: 

19/10/2022. 

http://escolaricardina.blogspot.com/p/historia.html
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1. Introdução 

 
 

Este relatório tem como finalidade, apresentar o meu desenvolvimento no estagio 

curricular, e descrever minhas atividades desempenhadas como estagiária na parte 

comercial da empresa Prospect Consultoria e Venda de Planos de Saúde Ltda.  

Ao longo da graduação, os alunos presentes no curso de Administração de Empresas 

adquirem toda a formação necessária para que possam concluir o curso e se tornar 

excelente profissional. Um momento importante onde o aluno coloca em prática todo o 

conhecimento adquirido, é o estágio. Ali se adquire conhecimento, experiência e 

aprendizados. 

Começo apresentando um pouco da empresa, sua história, sua estrutura organizacional, e 

sobre os planos vendidos pela mesma. 

Por fim, analiso minha participação como estagiaria, colocando minhas conclusões e 

percepções sobre a empresa em que estou estagiando, as dificuldades e experiências 

vividas até o momento. 
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2. Histórico da Empresa 

2.1 – Dados Gerais 
Prospect Consultoria e Venda de Planos de Saúde Ltda.  

Razão Social: Prospect Consultoria e Venda de Planos de Saúde Ltda 

CNPJ: 021.892.236/0001-50 

Endereço: Avenida Major Acácio Ferreira, Bairro: Jardim Paraíba JACAREI-

SP CEP: 12327070 

            Representante atual: Cássio de Camargo Bergamasco  

 

2.2 – Origem  
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3. Objetivos do Estágio 

 
O meu objetivo desde o início da faculdade, era fazer estágios, atuando em áreas que 

fizesse eu desenvolver os assuntos teóricos aplicados em aula. 

Sendo assim fiz 3 estágios, um logo no início da faculdade, um no meio da pandemia e o 

meu último e atual emprego. 

Nesse atual estágio, eu procurei ir para uma área que eu já tinha vontade e conhecimento, 

diferente do segmento dos outros dois estágios, entrei na área comercial de uma empresa 

que vende planos de saúde, (PROSPECT), atuando assim na área administrativa da 

mesma, complementando minhas habilidades obtidas em um outro emprego. 
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4. Descrição da área de atuação 

 
A PROSPECT atua como uma empresa comercial que vende planos de saúde, 

especificamente o plano “São Francisco Vida”, atuando em Jacareí, São José, e 

Caraguatatuba. 

O setor comercial pode ser definido como o setor responsável pelo relacionamento com 

os clientes, sendo assim, o foco principal é vender o máximo de planos possíveis, trazendo 

mais clientes para as nossas unidades. 

Além de vendedoras internas que ficam nas nossas unidades, temos também as 

vendedoras externas, que atendem por rede social, ou até mesmo indo na casa do cliente, 

visando assim o bem estar do cliente. 

O comercial é muito mais que apenas vender, atuamos desde a prospecção de clientes, 

até o pôs venda, com o intuito de entender as necessidades dos clientes e garantir a 

satisfação dos mesmos. 
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5. Estrutura da Empresa 

 
A empresa PROSPECT é uma empresa de meio porte, contendo 26 funcionários. A 

estrutura da empresa é hierarquizada como podemos ver abaixo: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Estrutura Organizacional da Empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRETOR (CEO) SOCIO SÓCIO 

COORDENADORA LIDER DE EQUIPE 

(SUPERVISORA 
ADM) 

ANALISTA 
ADM. C  

ESTAGIARIA 
ADM. C 

SETOR DE R.E 

ESTAGIARIA 
R.E VENDEDORAS 

EXTERNAS 
VENDEDORAS 

INTERNAS 



9 
 

6. Responsabilidades no Estágio 

 
- Realizo atendimentos via ANNA, recebendo os clientes do Site São Francisco, fazendo 

o primeiro contato, e pegando as primeiras informações e logo após passando para as 

vendedoras. 

- Realizo a fiscalização do Sistema Pipefy, fiscalizando se as vendedoras estão 

alimentando de forma correta os LEADS. 

- Tiro relatório todos os dias pela manhã do site são Francisco pra saber se algum cliente 

entrou em contato, após nosso expediente. 

- E também relatório só sistema PIPEFY, analisando se estão alimentando todos os 

campos do CARD MIDIA/PROSPECÇÃO E PESSOAL.  

- Realizo conferencia dos contratos e logo após arquivo.  
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7. Aprendizados na Empresa 
 

Para concretizar o estágio, foi de extrema importância o conhecimento adquirido ao 

longo dos semestres. Com a matéria de Informática, os conhecimentos adquiridos no 

Excel foi importante para aplicação na rotina administrativa com manuseio de 

indicadores e criação de tabelas e planilhas de controle das vendedoras do plano.  Já 

em Comunicação Empresarial, é imprescindível o auxílio para a comunicação com os 

demais setores e unidades escolares, além da elaboração de e-mails e documentos 

importantes.  
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8. Análise 

 
O departamento Comercial exige muita rapidez, cautela e principalmente paciência, 

pois além de lidar com todo tipo de público, você tem que saber negociar. 

Os contratos precisam de muita atenção, pois não pode faltar nenhum tipo de 

informação, as datas e os valores do plano têm que sempre estar batendo com as do 

site, senão não podemos arquivar os mesmos. 

O sistema Anna tem que sempre estar logado no computador, para não perdemos 

nenhum cliente que entra em contato. 

É uma empresa onde esbanja tecnologia, tendo assim programas não usados por 

empresas concorrentes. 

Lugar espaçoso, limpo, organizado, pessoas de boa índole e que se prestam a ajudar 

no que for preciso, empresa com reconhecimento. 
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9. Conclusão  

 
Ao término deste trabalho posso concluir que foi de extrema importância para o meu 

crescimento tanto pessoal quanto profissional participar desse estágio. Pois agrega 

valores que vou levar para a minha vida e para diversas outras oportunidades que me 

aparecerem. Cresci e aprendi muito nesses meses que estagiei Prospect, pude perceber 

o comprometimento e a dedicação dos profissionais de saúde com os pacientes. São 

reconhecimentos que vou ser eternamente grata. Motivação, persistência, 

compromisso e entrega são palavras que encontro para definir toda a equipe da 

Prospect Consultoria e Venda de Plano de Saúde.  
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Ao iniciar minha trajetória como estagiaria na empresa Prospect Consultoria e Venda de 

Plano de Saúde Ltda, meu chefe já não estava na empresa, pois esta a 4 meses trabalhando 

fora, voltando apenas na semana de natal. 

Por esse motivo não consegui concluir a historia e origem da empresa, pois só ele te 

registrado e não daria pra entregar a tempo.  
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INTRODUÇÃO 

 

Este relatório de Estágio tem como finalidade apresentar a relação do 

conhecimento teórico adquirido durante o curso de Administração, da 

Faculdade INESP. Sendo elaborado no âmbito da disciplina Estágio 

Supervisionado. 

O estágio desenvolveu-se na empresa Inject Center Auto Mecânica, 

no setor administrativo, na cidade de Jacareí/SP. 

São apresentados neste relatório, de forma objetiva, a empresa com 

sua breve história, endereço, objetivos: missão, visão e valores, serviços 

prestados, números de funcionários e ramo de atividade. Na sequência, o 

desenvolvimento do tema, envolvendo a descrição e toda a documentação 

das atividades desenvolvidas no estágio. 

 

 

1. HISTÓRIA DA EMPRESA 

 

 

A Inject Center Auto Mecânica foi fundada no ano de 1997, como uma 

empresa familiar, de reparação de automóveis da linha leve, de entusiastas do 

ramo automotivo.  

Nasceu como uma empresa familiar, formada originalmente pelo Senhor João 

Antonio de Azevedo Filho e seus dois filhos, João Antônio de Azevedo Neto e 

Marco Antonio de Azevedo. 

Após três anos de sua fundação o senhor Marco Antonio de Azevedo se 

desligou da empresa para se dedicar a manutenção e reparação de veículos 

Náuticos. 

Após esse período quem assumiu a direção da empresa foi o senhor João 

Antonio de Azevedo Neto sempre direcionando a empresa no caminho de 
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liderança em tecnologia para poder executar serviços com excelência nos mais 

modernos sistemas automotivos. 

O objetivo da empresa, conduzida por seu atual gestor, passou a ser, oferecer 

um dos melhores custo benefício e a entrega de serviços de extrema qualidade 

com tecnologia ultra moderna. Baseado nesses conceitos e por carência no 

mercado, a empresa acabou se especializando em reparos técnicos nos veículos 

da linha Francesa, conseguindo alto êxito no mercado.  

 

1.1 Endereço 

 

A empresa Inject Center Auto Mecanica fica localizada na Avenida 

Avareí, nº601 Jd. Santa Maria, Jacareí/SP. 

 

 

 

2. OBJETIVOS DA ORGANIZAÇÃO 

 

2.1 Missão 

 

A empresa busca oferecer um serviço de qualidade, proporcionando 

aos clientes conforto,confiança e segurança 

 

2.2 Visão 

 

Prestar o melhor atendimento e dar o melhor acompanhamento para 

que os clientes sempre estejam com seus veiculos em dia nas manutenções 

e seguros para andar. 

 

2.3 Valores 
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 Satisfação do cliente; 

 Fidelização do cliente por confiança; 

 Satisfação dos colaboradores; 

 Respeito ao Meio Ambiente; 

 Ética nas negociações; 

 

 

3. DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA EMPRESA 

 

A Inject Center atua no ramo de reparos e manutenções de automóveis, 

onde seu proprietário sempre buscou estar à frente de seus concorrentes em 

questões tecnológicas, a empresa foi uma das pioneiras na cidade em 

manutenção de carros com sistema de injeção eletrônica, e também uma das 

pioneiras no Brasil em conserto de módulos de injeção. Com o passar dos anos 

se tornou referência ramo, onde hoje atende clientes de muitos lugares do 

estado, e até mesmo concessionárias, como Ok Paris (Peugeot e Citroen), 

Daitan Veículos ( Honda), e Capricho Veículos (GM), hoje a empresa trabalha 

com a maioria das montadoras, mas há 17 anos em questão de uma carência 

de mercado, o senhor João Antonio procurou se especializar na linha Francesa 

de automóveis, assim se capacitando e investindo em equipamentos originais 

para a manutenção desses veículos, o tornando referência nessa linha de 

veículos na cidade e Vale do Paraíba. A empresa conta com dois técnicos 

especialistas altamente treinados e qualificados ambos com mais de 20 anos 

de casa. 

O sistema de injeção eletrônica foi criado para substituir os carburadores 

e melhorar o desempenho dos automóveis.  Ele alimenta o combustível e evita 

a poluição nas cidades, o que acontece por conta do sistema que controla a 

mistura de ar e combustível do motor do veículo. Mas essa mudança fez com 

que os profissionais cada vez mais tenham que se capacitar e se atualizar, pois 

https://www.moura.com.br/blog/o-que-e-injecao-eletronica/moura.com/blog/bateria-start-stop/
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diferente de carros carburados, o sistema de injeção eletrônica requer 

equipamentos específicos e conhecimentos avançados para sua manutenção 

ou conserto. 

 

4. ESTRUTURA DA EMPRESA 

 

Toda empresa tem certa dificuldade em visualizar toda a organização, 

então, além da autoridade da empresa, responsabilidades e o processo de 

organização das funções, é preciso apresentar diagramas que possam mostrar 

imediatamente as relações funcionais da empresa. 

 

Pode-se dizer que um organograma é uma representação gráfica útil para 

pessoas dentro e fora de uma empresa, pois tem a função de registrar os 

departamentos em uma hierarquia, que é utilizada para organizar os 

funcionários por departamento. 

 

A seguirestá a estrutura organizacional da Oficina: 

 

 

 

 

Proprietário

Técnicos 
Mecanicos 

Especialistas

Ajudante

Especialista 
Eletronica 

Embarcada

Administrador 
Geral

Auxiliar 
Administrativ

o
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5. ESTRUTURA FUNCIONAL DO DEPARTAMENTO DE 

ATUAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. DEPARTAMENTO EMQUEREALIZEI O ESTÁGIO 

 

 

Entrei na empresa em novembro de 2018, e de começo entrei para ser 

um “faz tudo”, quando naquele momento estava ainda me decidindo o que 

fazer de faculdade, e logo vi uma oportunidade na parte administrativa e de 

gestão na empresa, foi onde tomei a decisão pelo curso de Administração de 

Empresas, e apos 1 ano, fui deslocado a area administrativa da empresa, onde 

estou ate hoje.  

Nesse setor fiquei responsavel por varias tarefas sendo elas: 

 

1. Atendimento ao cliente: recepciono o cliente e encaminho ele para 

Proprietário

(João Antonio de 
Azevedo Neto)

Técnicos Mecanicos 
Especialistas

(Eduardo Lourenço)
(Welington da Silva)

Ajudante
(Talis Gabriel)

Especialista 
Eletronica 

Embarcada
(João Neto)

Administrador Geral
(Aline Azevedo)

Auxiliar 
Administrativo

(João G. Azevedo)
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uma breve conversa com o especialista para que ele entenda a 

necessidade do cliente;  

 

2. Realizar fichas cadastrais de clientes: o tecnico recebe o cliente, 

mas eu faço o cadastro do mesmo no sistema eletronico da 

empresa para controle do serviço prestado e futuramente realizar 

um feedback com ele; 

 
 

3. Realizar orçamentos: recebo a listagem de peças que vão ser 

necessárias para cada serviço e assim realizar a cotação das 

mesmas em todos os fornecedores da empresa e bucar melhor 

preço/qualidade e montar o orçamento e enviar para o cliente; 

4. Pedidos de Peças: após aprovação do cliente efetivo a compras 

das peças; 

 

5. Controle de Estoque: recebo as peças das compras 

individualizadas de cada cliente mas tambem possuimos um 

estoque de oleos e peças que são usadas com bastante 

frequencia, então realizo o controle de entrada e saída dessses 

itens, e quando necessário faço a reposição em compras; 

 
 

6. Entrega de Serviços: após serviço ser finalizado recepciono o 

cliente, faço o fechamento da conta, o recebimento do serviço e 

imediatamente já emito as notas fiscais para encaminhar para a 

administração; 

 

Por ser uma empresa “pequena” e familiar, quando necessário realizo tarefas 

fora do meu escopo, como levar e buscar carros e clientes, e direcionar 

serviços aos funcionários e cuidar da organização do local.  
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7. APRENDIZADOS  

 

Nesses 4 anos de empresa, consegui adquiri muito conhecimento e 

amadurecimento pessoal e profissional, pois foi por conta dessa empresa 

que eu decidi seguir na carreira de administração de empresas, pois entendi 

que com uma boa gestão a empresa tem muito a crecer e aumentar sua 

rentabilidade.  

 

Ao trabalhar como Auxiliar Administrativo, adquiri um vasto 

conhecimento, em organização, planejamento e atendimento ao público. 

A comuniação entre a equipe é um dos elementos fundamentais para 

a organização de uma empresa, e o feedback dos clientes também, para 

nortear a tomada de decições internas. Aprendi a contornar situaçoes 

complicadas com cliente visando cuidado com seu bem estar e solucionar 

sua necessidade sem que ele ficasse com algum recentimento da empresa. 

Entender que conflitos internos entre funcionários existem e precisam ser 

entendidos e discutidos para que haja harmonia interna entre a equipe para 

um bom andamento da empresa e não reflita no atendimento ao cliente. 

Organização e controle do estoque, em uma constancia de entra e saí itens 

varias vezes ao dia e são realizadas varias compras por dia para cada 

cliente, faz com que eu tenha desenvolvido aptidão em otimizar estoque para 

realizar menos compras por dia e gerar mais lucro para a empresa.  

A importancia da comunicação, que uma empresa que se comunica 

internamente, fui muito melhor em seu andamento.  

 

 

8. SUGESTÕES E MELHORIAS 

  

Como eu fiquei responsável pelo estoque e peças, eu acredito que se a 

empresa possuisse um Sistema eletronico de entreda e saída de peças, como 
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com um sistema eletronico de lista de compras para otimizar as compras, 

auxiliaria em agilizar muitos processos que hoje são realizados de forma 

manual em papel.  

 

9. CONCLUSÃO 

 

Foram no total de estágio 2 anos, que se tornaram fundamentais em 

minha vida academica e em minha formação profissional, pois eu consegui 

aplicar na pratica vários conceitos e teorias que foram apresentados e 

estudados na faculdade.  

Realizar de forma pratica terorias que estudamos em sala de aula me fez 

ter uma percepção ampla da profissão, entender que encontramos conflitos 

diários em nossas atividades e que precisamos de ferramentas certas para 

conseguir solucionar.  

A rotina de atendimento ao cliente é bem inconstante, tem semanas que 

são bem calmas mas tem semanas, principalemnte proximas as datas fetivas 

que ficam bem tumultuados pois todos querem realizar a manutenção 

preventiva para viajar, e isso foi importante para eu adquirir experiencia em 

diversas situações do dia a dia. 

Acredito que eu tenha alcançado o exito nas necessidades da empresa  

e nas minha expectativas de aprendizagem,  busquei desenvolver minhas 

atividades com o maximo de excelencia e pontualidade, busquei estudar o que 

estava fora do meu conhecimento para conseguir desenvolver tudo o que era 

proposto a mim, e com muita dedicação consegui fundir o conhecimento teorico 

adquirido ao longo desses anos de graduação com a pratica realizada na 

epresa, para que minha formação academica possa ser o mais completa 

possivel, agora melhor preparado para me formar e entrar no mercado de 

trabalho, com mais segurança e responsabilidade.  
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1. INTRODUÇÃO  

Esse trabalho, tem por finalidade apresentar atividades exercidas durante o período de 

estágio supervisionado, da qual é obrigatória e indispensável a realização e finalização 

dessa disciplina para o curso de Pedagogia da Faculdade INESP – Instituto Nacional de 

Ensino e Pesquisa.   

O estágio supervisionado é um processo importante que os estudantes devem passar em 

sua formação, pois é por meio dele que se executa tudo aquilo vivenciado em sala de aula, 

colocando em prática todos os saberes e estudos realizados. Ele é divido em três partes: a 

primeira etapa é a observação, o aluno irá observar a estrutura física da escola, onde variam 

desde pequenos aspectos físicos até aspectos financeiros. Logo após observar a escola o 

aluno como uma nova observação, com a professora titular da sala conduz a rotina da aula, 

observando também os recursos pedagógicos, dentre outros aspectos.  

A segunda etapa o acadêmico começa o contato mais ativo na sala de aula, neste momento 

ele auxilia os alunos nas atividades propostas pela professora titular, exercendo esse 

contato é possível perceber as dificuldades de aprendizagem dos alunos e a importância 

do planejamento, da utilização do lúdico e a forma correta de utilizar os recursos 

pedagógicos. Além do comportando dos alunos e a agressividade na sala de aula dentre 

uma infinidade de aspectos que são relevantes notarem quando se é um educador.  

Na terceira etapa, o estágio propicia ao acadêmico de fato uma vivencia em sala de aula, 

é quando este pode finalmente colocar em pratica alguns requisitos básicos que devem ser 

indispensáveis na pratica educativa como: postura diante dos alunos, habilidades e 

competências para lidar com os problemas e dificuldades que existe na aprendizagem, 

domínio do conteúdo, comportamentos irregulares.  

O objetivo do estágio é fazer com que os alunos do curso de pedagogia criem experiências 

como: Vivenciar os métodos de ensino-aprendizagem nas escolas, espaços não escolares 

e educação não formal para que o aluno desenvolva sua pratica docente, sendo assim 

contribuindo para sua formação acadêmica e futuramente o profissional.  
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Foi utilizado como recurso para atingir todas as metas estabelecidas no estágio 

supervisionado, a observação, pois foi por meio dela que me aproximei da Instituição e 

obtive todos os resultados de minha pesquisa. Durante o estágio pude conhecer a 

instituição a fundo, seus funcionários, os educandos. Após obter esse conhecimento 

referente a instituição, pude ter uma visão da estrutura física e de toda área da instituição. 

Em seguida, parti para a sala de aula, para enfim, poder observar o funcionamento e 

planejamento das aulas e atividades propostas aos estudantes, e a gestão escolar. As 

informações foram adquiridas no Ensino Fundamental I e na Gestão Escolar.  

2. HISTÓRICO DA EMPRESA-ESCOLA  

Inicialmente busquei informações na própria instituição, referente a oportunidade de 

realizar meu estágio supervisionado, e logo iniciei. Já tinha um conhecimento raso da 

escola, pois já havia estudado nesta instituição. Obtive as informações durante o período 

de 3/janeiro/2022 a 8/abril/2022.  

A escola EMEIF PROF. ADÉLIA MONTEIRO está localizada em  

Jacareí, no bairro Campo Grande, na Estrada Municipal Francisco Eugênio Bicudo, 35 – 

Contato através do número (12) 39616603 ou pelo e-mail: ue007@edujacarei.sp.gov.br.  

A escola EMEIF PROF.ADÉLIA MONTEIRO oferece toda a estrutura necessária para o 

conforto e desenvolvimento educacional dos seus alunos, como por exemplo: Internet, 

Banda Larga, Reciclagem de Lixo, Parque Infantil, Refeitório, Biblioteca, Quadra 

Esportiva Coberta, Sala de Leitura, Pátio Coberto, Sala dos Professores e Alimentação.  

Em 21 de maio de 2010 a E.E “Professora Adélia Monteiro” foi municipalizada com 

publicação em D.O.E na seção I, 120 (95), passando a ser EMEF. “Professora Adélia 

Monteiro” desde então atende aproximadamente 800 alunos distribuídos em turnos 

matutinos 7h ás 12h, vespertino 12h30 ás 17h30 Nela é atendido o ensino fundamental (1º 

ano ao 5º ano). 

3. OBJETIVO ESCOLAR  

A escola EMEIF Prof. Adélia Monteiro, tem como principal objetivo a afetividade. Em 

sua rotina, ela preza por fazer com que os educandos se sintam preparados e motivados a 

cada dia, na qual busca com o auxílio do professor, formar cidadãos críticos, curiosos, 

conscientes e atuantes na sociedade. Ela almeja por uma educação de qualidade e 
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diferenciada das demais escolas Municipais, realmente visa o progresso do aluno, 

enquanto outras ignoram e focam somente no resultado. Essa instituição, transmite seus 

conhecimentos e valores aos alunos em sua modalidade sendo ela: Ensino Fundamental 

(1º ao 5º ano);  

 

4. ESTRUTURA DA EMPRESA-ESCOLA  

     4.1 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA  

A organização da gestão de uma escola conta muito em sua qualidade, uma vez que são 

eles que propõem o desenvolvimento de habilidades que venham favorecer o desempenho 

de sua equipe, a qualidade da mesma e a boa convivência. Para isso se faz necessário os 

funcionários:   

Diretora e Vice Diretora – Responsáveis por resolver e manusear toda a planilha de 

atividades da escola, elaborando assim os planejamentos semanais para a garantia da 

qualidade da educação dos alunos, uma educação de excelência, preparando os professores 

e os mantendo em constante formação, garantindo assim sua qualificação, e o desempenho 

dos alunos.   

Coordenadora e Orientadora pedagógica – Na EMEF Adélia Monteiro, a diretora e os 

professores (as), contam com o auxílio de uma coordenadora, que busca instrui-los em sua 

rotina, planejamentos, reuniões, formações, e até mesmo na organização do ambiente de 

trabalho. A Orientadora, busca ajudar os professores em seus planejamentos, é considerada 

o braço direito da Diretora, aquela a quem a Diretora e sua Vice recorre quando algo sai 

do combinado. Acompanha o Projeto Político Pedagógico (PPP), compreende os pontos 

positivos e negativos da escola, cuida de todo planejamento da formação continuada dos 

docentes, auxilia a articulação dos professores, pais e alunos. Procuram manter uma boa 

comunicação para que todos, sem exceção consiga compreender seus planos futuros e 

assim contribuir de forma integral para o que foi proposto.  

ASM (Assistente de Secretaria Municipal) – Função atribuída a quem fica no atendimento 

direto aos pais e/ou responsáveis na secretaria da escola. Sendo o que realiza matriculas, 

rematrículas, possíveis mudanças de endereço no prontuário, juntamente com a Vice 

diretora, ele realiza e planeja melhorias no atendimento, possíveis estratégias para novas 

matriculas.  
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OSM (Oficial de Secretaria Municipal) – Função atribuída a quem organiza planilhas e 

atualizações no sistema da escola. É ele que cria os certificados dos alunos que por ali já 

passaram. Que por vezes ficou responsável por atualizações de documentos dos pais, 

juntamente com a diretora/vice efetuou o lançamento de notas e faltas no sistema da 

instituição.   

     4.2 FUNCIONAMENTO  

  

Horário de funcionamento da escola - 07:00 às 17:30;  

Horário de funcionamento da secretaria nos seguintes períodos:  

matutino: 08:00 às 11:00; 

vespertino: 13:00 às 16:00; 

     4.3 DESCRIÇÃO DA ESCOLA  

  

O instituto possui 10 salas de aula, que acompanham 19 turmas e conta com um quadro de 

60 funcionários e as seguintes dependências:  

Secretária;  

Almoxarifado;  

Coordenação;  

Sala dos professores;  

Cozinha;  

Sala de Informática; 

Biblioteca;  

Refeitório;  

Quadra;  

Parquinho;  

Diretoria;  
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Banheiros dos alunos e professores.  

O prédio da instituição é diferente das demais, sendo composta por dois andares, o térreo, 

onde fica localizado o pátio, banheiros dos alunos e funcionários, refeitório, parquinho, 

cozinha, diretoria, coordenação, secretária, almoxarifado.  

Os alunos menores ficam situados no primeiro andar por motivo de segurança pois a escola 

possui escadarias. O segundo andar é situado pelas salas do ensino Fundamental (2º ano 

ao 5ºano), sala de informática, sala do POA e a sala do AEE. 

     4.3.1 SALAS DE AULA   

  

Todas as salas de aula, possuem lousas de giz branco, e uma lousa verde, ventiladores em 

ótimo estado de funcionamento, janelas sempre limpas e com vidros inteiros, uma boa 

iluminação, mesas e cadeiras em bom estado, adequadas ao tamanho dos alunos, cesto de 

lixo, armários para o uso dos professores, prateleiras seguras e em ótimo estado para 

guardar e organizar os livros didáticos, varal para pendurar atividades realizadas com 

tintas, ou colagens.   

     4.3.2 ÁREA EXTERNA  

  

A área externa da escola é marcada por sua cor predominante, azul. Logo na entrada da 

escola, temos o estacionamento para funcionários e pais. Brincadeiras como amarelinha e 

numeral desenhados no chão para as crianças se divertirem enquanto esperam os pais 

resolverem algum assunto ou situação na secretaria da escola.  

Ao lado da secretaria, encontra-se uma horta com pé de alface plantado. 

4.3.3 REFEITÓRIO  

Encontra-se mesas e bancos todos do mesmo tamanho e também bebedouros e lavatórios 

para que as crianças possam lavar as mãos e higienizarem com álcool. 

4.3.4 BANHEIROS   

   

Ao todo são 6 banheiros em toda a escola, sendo 2 (feminino e masculino) localizado 

próximo ao portão de entrada, usados pelos alunos, 2 (feminino e masculino, próximo a 

secretaria).  E 2 (feminino e masculino) dentro da secretaria para os professores.   
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     4.3.5 COZINHA  

Possui duas cozinhas na escola, a dos professores: geladeira, mesa, cadeira, micro-ondas, 

panos de prato, copos, talheres, xicaras e bandejas. E a cozinha onde é feita a merenda dos 

alunos, que possui fogão industrial, panelas enormes, copos, talheres e pratos para uso dos 

alunos. 

     4.3.6 HORÁRIO DAS AULAS  

Ensino Fundamental – matutino: 07:00 às 12:00 / vespertino: 12:30 às 17:30.  

5. ESTRUTURA FUNCIONAL DO DEPARTAMENTO EM QUE 

ESTAGIEI  

  

5.1 ENSINO FUNDAMENTAL  

  

É dividido em dois períodos, totalizando 10 salas, tanto no período da manhã, quanto para 

o período da tarde. Sendo as 10 salas exclusivamente para o ensino fundamental (1º ao 5º 

ano).  

Nas salas de Ensino Fundamental, é notório que o material mais usado são os livros 

didáticos, apostilas e afins. Em sua decoração, encontra-se mapas geográficos colados no 

mural da sala, globo terrestre em cima da mesa do professor, algumas atividades que 

fizeram usando a colagem, expostos nas paredes da sala, algumas atividades usando 

matérias mortas, para desenvolvimento de atividades referente ao tema trabalhado em sala, 

e alguns cartazes de números por extenso.  

Na realização das atividades no ensino fundamental, a professora os organiza em grupos, 

que geralmente são sorteadas por ela, para que se trabalhe a interação entre todos eles e a 

socialização. 

5.2 GESTÃO ESCOLAR  

  

A gestão escolar, é dividida, em gestão administrativa, coordenadores, diretores (vice e 

titular), Assistente da Secretaria Municipal (ASM), Oficial da Secretaria Municipal 

(OSM), Assistente de direção, Orientador pedagógico.   
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A parte da Gestão da escola, é uma das mais complicadas, já que envolve em seu 

desenvolvimento sistemas complexos, que exigem algumas habilidades especificas, 

atenção ao realizá-las, cuidados redobrados no caso de lançamento de notas, 

preenchimento de planilhas de compras, organização dos materiais do almoxarifado em 

planilhas Excel, contagem de materiais que serão precisos comprar novamente. Compras 

e recebimentos, realização de matriculas e rematrículas, atualização e organização de 

prontuários dos alunos, atualização de documentos no sistema, contagem de faltas e 

somatória para o lançamento e preenchimento de notas pelo sistema.   

6. DA REALIZAÇÃO DE REGÊNCIA   

   

6.1ENSINO FUNDAMENTAL    

  

As aulas de regência no ensino fundamental foram realizadas no período de 7/março a 1/abril 

2022, no período da manhã. 

A turma era composta por 24 alunos, todos na faixa etária de 6 e 7 anos. Logo ao abrirem 

os portões os(as) professores (as) ficam na sala esperando os alunos, onde é feita a 

acolhida, e em seguida, correção de algumas tarefas (quando tiver), preparação para o 

início da aula, cabeçalho, contagem dos alunos, retomada dos assuntos vistos na aula 

passada, continuação dos assuntos até chegar na parte que está prevista para aquela data, 

e em seguida ela aplica uma atividade diagnóstica para observar e avalizar o andamento 

da aprendizagem dos alunos sobre aquela disciplina e assunto.   

O objetivo da professora regente com essas atividades e atitudes de retomada, tem o intuito 

de enfatizar o crescimento individual do aluno, e trabalhar nele suas potencialidades, o 

ajudando a construir personalidade e seu lado crítico, criando condições e situações para 

que ele assimile todas as informações. Além disso, tem o objetivo de dar condições para 

que eles trabalhem a construção do conhecimento, por meio da orientação da professora 

regente dando condições a eles, fazendo o uso da assimilação do conteúdo ensinado em 

sala com a vivencia do aluno, mas considerando as dificuldades dos alunos no processo e 

não apenas o resultado, procurando oferecer um aprendizado de caráter ativo, dinâmico e 

profundo, onde o assunto passa a ser contextualizado a vivencia de cada criança, dando 

significado a tudo aquilo apresentado em sala. Portanto, se faz necessário a motivação 

desde a infância pela leitura, e questionamento sobre certos assuntos, ou seja, é de suma 
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importância e necessidade, instigar os alunos a leitura, a construção e resolução de 

problemas, o exercício do pensamento lógico, que envolve a interpretação e o raciocínio 

lógico, os desafiando e estimulando a aprender. 

6.2 GESTÃO ESCOLAR   

No início do dia, era realizada a organização do sistema para que durante o dia não 

fossemos surpreendidos por alguns erros, devido a desorganização do mesmo. Era feito 

também matriculas e rematrículas, lançamentos de notas e faltas no sistema, alterações de 

endereço e telefone de pais e/ou responsáveis, elaboração de bilhetes, construção do 

planejamento semanal da gestão, pedidos e recebimentos de livros didáticos, materiais 

escolares, uniformes, acompanhamento as visitas técnicas, atendimento ao público, 

atendimento via telefone, e-mails, organização dos alunos no pátio durante intervalos e/ou 

momentos de lazer. 

7. APRENDIZADOS   

  

O processo de aprendizagem das crianças, observados durante todo o estágio, me fez 

refletir no pensamento de Skinner, que remete aos estímulos, dizendo que não são somente 

os estímulos feitos no processo de aprendizagem que contribuirá para a aprendizagem 

deles, e sim o reforço que o professor dará nesse processo, ou seja, retomar conteúdos toda 

vez que necessário, explicar com calma e atenção, observar o semblante das crianças na 

hora da explicação para saber se está atingindo a todos, aplicar atividades significativas, 

ou seja, que tenham significados para eles. Entretanto, o professor deve desafiá-los durante 

a rotina de aprendizagem, para assim reforçar e impulsionar o interesse dos alunos pela 

aprendizagem.   

8. ANÁLISE   

  

A instituição em sua totalidade, traz em sua bagagem ensinamentos e materiais 

estruturados, que oferecem aos estudantes amplos conhecimentos em diversas áreas, a qual 

engloba diversos assuntos, os profissionais são extremamente qualificados para a área que 

exerce, estão em constante formação, procurando melhorar e inovar as técnicas de ensino 

e métodos a trabalhar em sala de aula, abandonando o tradicional, onde o professor é o 

centro da sala e detentor de todo conhecimento, passando a ser o facilitador e os alunos o 
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centro, sem aquela necessidade de saber tudo, já que os alunos e os professores estão a 

cada minuto aprendendo uns com os outros. 

  

9. SUGESTÕES DE MELHORIA NO PROCESSO   

Sugiro que melhorasse a parte da gestão, pois não é claro o papel de cada um dentro do 

ambiente de trabalho, já que aquele que fica responsável por tal atitude não a faz e acaba 

deixando para o próximo, o que o recarrega e torna seu trabalho exaustivo, a entrada e 

saída dos alunos, que por desorganização dos funcionários e da equipe gestora não é bem 

feita. Fora esses pontos citados acima, a escola recebe vários pontos positivos, no que se 

trata do contato e a afetividade com o aluno, a didática de seus professores e auxiliares.  

10. CONCLUSÃO  

  

Ao final de todas as observações e anotações feitas durante o estágio supervisionado, é 

notório que essa etapa é realmente necessária e precisa em todas graduações, uma vez que 

ela permite aos estudantes um olhar mais atencioso e observador a todas as atividades 

conversadas em aula, facilitando assim a prática. Ao conhecer e me familiarizar com as 

atividades e a rotina da sala de aula, pude ter a certeza do que eu quero futuramente, tendo 

um olhar mais observador e analítico sobre as crianças, os profissionais, o qual foram meus 

espelhos e meus colegas de trabalho, me ajudando em absolutamente tudo que tive 

dúvidas, me dando apoio, quanto aos materiais para conclusão do estágio, e me ensinando 

e motivando a cada momento do estágio e também pude relembrar meu tempo de escola 

já que fiz meu ensino fundamental nessa escola especial. 

Meu primeiro contato com a escola nesse momento de estágio, foi melhor do eu esperava. 

De início a diretora me apresentou a alguns funcionários a qual eu ainda não conhecia, e 

aos professores, inclusive aquela à qual eu iria estagiar. Todos foram muito simpáticos e 

atenciosos, e logo de início, pude notar o quão profissionais eram, e todo amor que traziam 

em seu coração. Afinal, pedagogia é isso, é amar. Amar o que se faz, amar nossos pequenos 

e todo seu processo de aprendizagem, por mais árduo que seja, pois é do amor que nascerá 

um futuro melhor. 

Partindo disso, pude notar também que o estágio supervisionado é de suma importância 

para nós estudantes, uma vez que nos capacita a vivência na sala de aula, rotinas e 

atividades, nos direcionando em nosso caminho, mostrando os lados positivos e negativos, 
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quais métodos devemos ou não utilizar, qual o momento certo para realizar determinada 

atividade. 

11. REFERÊNCIAS  

- ABNT  

- PPP (Projeto Político) 
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1. INTRODUÇÃO  

Esse trabalho, tem por finalidade apresentar atividades exercidas durante o período de 

estágio supervisionado, da qual é obrigatória e indispensável a realização e finalização 

dessa disciplina para o curso de Pedagogia da Faculdade INESP – Instituto Nacional de 

Ensino e Pesquisa.   

O estágio supervisionado é um processo importante que os estudantes devem passar em 

sua formação, pois é por meio dele que se executa tudo aquilo vivenciado em sala de aula, 

colocando em prática todos os saberes e estudos realizados. Ele é divido em três partes: a 

primeira etapa é a observação, o aluno irá observar a estrutura física da escola, onde variam 

desde pequenos aspectos físicos até aspectos financeiros. Logo após observar a escola o 

aluno como uma nova observação, com a professora titular da sala conduz a rotina da aula, 

observando também os recursos pedagógicos, dentre outros aspectos.  

A segunda etapa o acadêmico começa o contato mais ativo na sala de aula, neste momento 

ele auxilia os alunos nas atividades propostas pela professora titular, exercendo esse 

contato é possível perceber as dificuldades de aprendizagem dos alunos e a importância 

do planejamento, da utilização do lúdico e a forma correta de utilizar os recursos 

pedagógicos. Além do comportando dos alunos e a agressividade na sala de aula dentre 

uma infinidade de aspectos que são relevantes notarem quando se é um educador.  

Na terceira etapa, o estágio propicia ao acadêmico de fato uma vivencia em sala de aula, 

é quando este pode finalmente colocar em pratica alguns requisitos básicos que devem ser 

indispensáveis na pratica educativa como: postura diante dos alunos, habilidades e 

competências para lidar com os problemas e dificuldades que existe na aprendizagem, 

domínio do conteúdo, comportamentos irregulares.  

O objetivo do estágio é fazer com que os alunos do curso de pedagogia criem experiências 

como: Vivenciar os métodos de ensino-aprendizagem nas escolas, espaços não escolares 

e educação não formal para que o aluno desenvolva sua pratica docente, sendo assim 

contribuindo para sua formação acadêmica e futuramente o profissional.  

Foi utilizado como recurso para atingir todas as metas estabelecidas no estágio 

supervisionado, a observação, pois foi por meio dela que me aproximei da Instituição e 

obtive todos os resultados de minha pesquisa. Durante o estágio pude conhecer a 
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instituição a fundo, seus funcionários, os educandos. Após obter esse conhecimento 

referente a instituição, pude ter uma visão da estrutura física e de toda área da instituição. 

Em seguida, parti para a sala de aula, para enfim, poder observar o funcionamento e 

planejamento das aulas e atividades propostas aos estudantes, e a gestão escolar. As 

informações foram adquiridas na Educação Infantil. 

2. HISTÓRICO DA EMPRESA-ESCOLA  

Inicialmente busquei informações na própria instituição, referente a oportunidade de 

realizar meu estágio supervisionado, e logo iniciei. Obtive as informações durante o 

período de 05/agosto/2022 a 10/outubro/2022.  

A escola EMEI Comendador Antônio Loureiro Cardoso está localizada em  

Jacareí, no bairro Igarapés, na Av.Engenheiro Flávio Silva Freitas – 870. Contato através do 

número (12) 39563570 ou pelo e-mail: gei.gef@jacarei.sp.gov.br 

A escola Emei Comendador Antônio Loureiro Cardoso oferece toda a estrutura necessária 

para o conforto e desenvolvimento educacional dos seus alunos, como por exemplo: 

Internet, Banda Larga, Reciclagem de Lixo, Parque Infantil, Refeitório, Biblioteca, Pátio 

Coberto, Sala dos Professores e Alimentação.  

A instituição foi fundada em ......., desde então atende aproximadamente 170 alunos 

distribuídos em turnos matutinos 7h30 ás, 11h30 vespertino 13h ás 17h. Nela é atendido o 

maternal e infantil (Pré I e Pré II). 

3. EMEI Comendador OBJETIVO ESCOLAR  

A escola Emei Comendador Antônio Loureiro Cardoso, tem como principal objetivo a 

afetividade. Em sua rotina, ela preza por fazer com que os educandos se sintam preparados 

e motivados a cada dia, na qual busca com o auxílio do professor, formar cidadãos críticos, 

curiosos, conscientes e atuantes na sociedade. Ela almeja por uma educação de qualidade 

e diferenciada das demais escolas Municipais, realmente visa o progresso do aluno, 

enquanto outras ignoram e focam somente no resultado. Essa instituição, transmite seus 

conhecimentos e valores aos alunos em suas modalidades, sendo elas:  

    Maternal; 

Educação Infantil (Pré I e Pré II); 
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4. ESTRUTURA DA EMPRESA-ESCOLA  

     4.1 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA  

A organização da gestão de uma escola conta muito em sua qualidade, uma vez que são 

eles que propõem o desenvolvimento de habilidades que venham favorecer o desempenho 

de sua equipe, a qualidade da mesma e a boa convivência. Para isso se faz necessário os 

funcionários:   

Diretora e Vice Diretora – Responsáveis por resolver e manusear toda a planilha de 

atividades da escola, elaborando assim os planejamentos semanais para a garantia da 

qualidade da educação dos alunos, uma educação de excelência, preparando os professores 

e os mantendo em constante formação, garantindo assim sua qualificação, e o desempenho 

dos alunos.   

Coordenadora e Orientadora pedagógica – Na, Emei Comendador Antônio Loureiro 

Cardoso a diretora e os professores (as), contam com o auxílio de uma coordenadora, que 

busca instrui-los em sua rotina, planejamentos, reuniões, formações, e até mesmo na 

organização do ambiente de trabalho. A Orientadora, busca ajudar os professores em seus 

planejamentos, é considerada o braço direito da Diretora, aquela a quem a Diretora e sua 

Vice recorre quando algo sai do combinado. Acompanha o Projeto Político Pedagógico 

(PPP), compreende os pontos positivos e negativos da escola, cuida de todo planejamento 

da formação continuada dos docentes, auxilia a articulação dos professores, pais e alunos. 

Procuram manter uma boa comunicação para que todos, sem exceção consiga 

compreender seus planos futuros e assim contribuir de forma integral para o que foi 

proposto.  

ASM (Assistente de Secretaria Municipal) – Função atribuída a quem fica no atendimento 

direto aos pais e/ou responsáveis na secretaria da escola. Sendo o que realiza matriculas, 

rematrículas, possíveis mudanças de endereço no prontuário, juntamente com a Vice 

diretora, ele realiza e planeja melhorias no atendimento, possíveis estratégias para novas 

matriculas, já que é uma escola localizada em um bairro rural de Jacareí.    

OSM (Oficial de Secretaria Municipal) – Função atribuída a quem organiza planilhas e 

atualizações no sistema da escola. É ele que cria os certificados dos alunos que por ali já 

passaram. Que por vezes ficou responsável por atualizações de documentos dos pais, 
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juntamente com a diretora/vice efetuou o lançamento de notas e faltas no sistema da 

instituição.   

     4.2 FUNCIONAMENTO  

  

Horário de funcionamento da escola - 07:30 às 17:00;  

Horário de funcionamento da secretaria nos seguintes períodos:  

Matutino: 08:00 às 11:00; 

Vespertino: 13:30 às 16:30;  

     4.3 DESCRIÇÃO DA ESCOLA  

 

O instituto possui 9 salas de aula, e conta com um quadro de 18 funcionários e as seguintes 

dependências:  

Secretária;  

Coordenação;  

Sala dos professores;  

Cozinha;  

Biblioteca;  

Refeitório;  

 
Parquinho;  

Banheiros dos alunos e professores.  

O prédio da instituição é de um andar. Onde estão a biblioteca, sala dos professores, salas 

de aula do maternal e do ensino infantil (Pré I e PréII), sala da Direção 
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     4.3.1 SALAS DE AULA   

  

Todas as salas de aula, possuem lousas de giz branco, e uma lousa verde, ventiladores em 

ótimo estado de funcionamento, janelas limpas e com vidros inteiros, uma boa iluminação, 

mesas e cadeiras em bom estado, adequadas ao tamanho dos alunos, cesto de lixo, armários 

para o uso dos professores, prateleiras seguras e em ótimo estado para guardar e organizar 

os cadernos e pastas, varal para pendurar atividades realizadas com tintas, ou colagens.  

     4.3.2 ÁREA EXTERNA  

  

A área externa da escola é marcada por sua cor predominante, azul. Logo na entrada da 

escola temos. Brincadeiras como amarelinha e caracol do alfabeto desenhados ao chão 

para as crianças se divertirem enquanto esperam os pais resolverem algum assunto ou 

situação na secretaria da escola.  

4.3.3 REFEITÓRIO  

Encontra-se mesas e bancos adaptados para as crianças menores e no tamanho normal para 

os demais. Também conta com bebedouros e lavatórios para que as crianças possam lavar 

as mãos e higienizarem com álcool.  

4.3.4 BANHEIROS   

   

Ao todo são 4 banheiros em toda a escola, sendo 2 (feminino e masculino) , usados pelos 

alunos, 1 (feminino e masculino, próximo a sala dos professores, usados pelos professores. 

E 1 dentro da secretaria  

4.3.5 COZINHA  

Possui uma cozinhas na escola, a cozinha onde é feita a merenda dos alunos, que possui 

fogão industrial, panelas enormes, copos, talheres e pratos para uso dos alunos. 

 4.3.6 HORÁRIO DAS AULAS  

Maternal e Educação Infantil – matutino: 07:30 às 11:30 / vespertino: 13:00 às 17:00.  
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5. ESTRUTURA FUNCIONAL DO DEPARTAMENTO EM QUE 

ESTAGIEI  

  

5.1 EDUCAÇÃO INFANTIL  

É realizado da seguinte maneira: é dividido em dois períodos, manhã e tarde. Nos dois 

períodos são compostos por 6 salas, sendo 2 do Maternal e 4 da Educação Infantil (Pré-I e 

Pré-II).  

 

Nas salas da Educação Infantil, todas as atividades realizadas com tinta, cola, ou até 

mesmo materiais não estruturados, ficam organizados em um cantinho da sala para que na 

semana da mostra cultural possam ser expostos para toda a escola. As crianças participam 

de toda organização da sala, desde a montagem do mural, a elaboração do calendário para 

decoração, e uso do mesmo como material pedagógico, o alfabeto, os numerais, mural do 

clima, dias da semana, chamadinha, todos com finalidades pedagógicas. Durante a 

organização, a professora os questiona sobre o porquê fazer juntos com os alunos, para 

que saibam que tudo que estão fazendo tem um porquê, e para que.    

Na hora das atividades, a professora os organiza em grupos pequenos de 4 crianças, para 

que já aprendam a desenvolver a socialização e interação entre eles, e dessa forma possam 

ajudar o outro. 

5. DA REALIZAÇÃO DE REGÊNCIA   

  

6. EDUCAÇÃO INFANTIL  

As aulas de regência na educação infantil foram realizadas no período de 01/março a 

07/maio/2021, no período da manhã na sala do Pré-I.  

A turma é composta por 23 alunos, todos na faixa etária de 3 a 5 anos. Logo ao abrirem os 

portões os(as) professores (as) se dirigem ao pátio para recebe-los na fila. Após a entrada, 

feita a acolhida com muito carinho e empolgação. Cantamos a música “Bom dia 

amiguinho como vai?”, em seguida relembramos os combinados da turma e da escola, 

fazemos a chamadinha por meio do lúdico, cuja intenção é voltada ao reconhecimento da 

letra inicial do nome, contagem dos numerais de 0 a 50, leitura do alfabeto, e contagem 

dos alunos, associação de cores por meio de brincadeiras. A professora, separa um 

conjunto de lego de 5 cores diferentes e na lousa desenha 5 retângulos, e eles devem 
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separá-los e organizá-los por grupo no chão abaixo do retângulo desenhado na lousa, 

enquanto vão organizando devem ser feitas a contagem. Essa atividade/brincadeira 

trabalha a associação de cores, agrupamentos, contagem e assimilação. Geralmente após 

o lanche vamos a biblioteca onde é feita por meio da professora/auxiliar, uma leitura 

apreciativa, e ao voltar a sala discutimos sobre o que foi entendido.   

Logo após a observação e anotações feitas no período do estágio, tive a conclusão de que 

os professores sabem quando e onde precisam intervir para ajudar os alunos, atendendo 

assim suas necessidades, mas não deixando de lado as suas particularidades. A qual 

desempenha seu papel com muito profissionalismo e afeto por seus alunos.  

7. APRENDIZADOS   

  

O reforço que o professor da nesse processo, de retomar conteúdos toda vez que 

necessário, explicar com calma e atenção, tendo paciência observar o semblante das 

crianças na hora da explicação para saber se está atingindo a todos, aplicar atividades 

significativas, ou seja, que tenham significados para eles. Entretanto, o professor deve 

desafiá-los durante a rotina de aprendizagem, para assim reforçar e impulsionar o interesse 

dos alunos pela aprendizagem.   

8. ANÁLISE   

  

A instituição em sua totalidade, traz em sua bagagem ensinamentos e materiais 

estruturados, que oferecem aos estudantes amplos conhecimentos em diversas áreas, a qual 

engloba diversos assuntos, os profissionais são extremamente qualificados para a área que 

exerce, estão em constante formação, procurando melhorar e inovar as técnicas de ensino 

e métodos a trabalhar em sala de aula, abandonando o tradicional, onde o professor é o 

centro da sala e detentor de todo conhecimento, passando a ser o facilitador e os alunos o 

centro, sem aquela necessidade de saber tudo, já que os alunos e os professores estão a 

cada minuto aprendendo uns com os outros.   

  

  

  



12  

  
 

 

9. SUGESTÕES DE MELHORIA NO PROCESSO   

Renovar as cores das paredes da escola deixando mais coloridas. 

10. CONCLUSÃO  

  

Ao final de todas as observações e anotações feitas durante o estágio supervisionado, é 

notório que essa etapa é realmente necessária e precisa em todas graduações, uma te aos 

estudantes um olhar mais atencioso e observador a todas as atividades conversadas em 

aula, facilitando assim a prática. Ao conhecer e me familiarizar com as atividades e a rotina 

da sala de aula, pude ter a certeza do que eu quero futuramente, tendo um olhar mais 

observador e analítico sobre as crianças, os profissionais, o qual foram meus espelhos e 

meus colegas de trabalho, me ajudando em absolutamente tudo que tive dúvidas, me dando 

apoio, quanto aos materiais para conclusão do estágio, e me ensinando e motivando a cada 

momento do estágio.  

Meu primeiro contato com a escola nesse momento de estágio, foi melhor do eu esperava. 

De início fiquei com medo mas a diretora me apresentou a alguns funcionários a qual eu 

ainda não conhecia, e aos professores, inclusive aquela à qual eu iria estagiar. Todos foram 

muito simpáticos e atenciosos, e logo de início, pude notar o quão profissionais eram, e 

todo amor que traziam em seu coração. Afinal, pedagogia é isso, é amar. Amar o que se 

faz, amar nossos pequenos e todo seu processo de aprendizagem, por mais árduo que seja, 

pois é do amor que nascerá um futuro melhor.   

Partindo disso, pude notar também que o estágio supervisionado é de suma importância 

para nós estudantes, uma vez que nos capacita a vivência na sala de aula, rotinas e 

atividades, nos direcionando em nosso caminho, mostrando os lados positivos e negativos, 

quais métodos devemos ou não utilizar, qual o momento certo para realizar determinada 

atividade.  

11. REFERÊNCIAS  

- ABNT  

- PPP (Projeto Político Pedagógicos) 
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1. Introdução 

O relatório de estágio é uma etapa muito importante, além de obrigatoriedade para a 

formação acadêmica do aluno, avalia se o aluno está aplicando na prática o que foi 

aprendido durante as aulas ao longo do curso. 

A empresa foi fundada em 2014, focada no ramo de semi joias. Atuo na empresa 

como revendedora desde março de 2022, e estou até o momento, juntamente com mais 35 

revendedoras. 

Este relatório tem como objetivo exibir determinadas atividades desenvolvidas 

no período de Estágio Supervisionado executado na Empresa Bruna e Patrícia Porto 

Comércio de Joias. 
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2. Histórico da Empresa 

2.1. Razão Social 

Bruna e Patrícia Porto Comércio de Joias LTDA 

CNPJ: 21.063.010/0001-46 

Endereço: Rua Vicente Rodrigues Rangel, nº185 – Jardim Olímpia 

Santa Branca – São Paulo 

CEP 12328- 000 

 

2.2. Evolução 

 A Empresa iniciou no ano de 2014, fundada e dirigida por mãe e filha, Sandra 

Patrícia de Oliveira Porto e Bruna Carolina de Oliveira Porto, que concretizaram um 

sonho de empreender juntas. Há oito anos no mercado no ramo de semi joias, hoje 

contamos com 35 revendedoras entre as cidades de Santa Branca, Mogi das Cruzes, 

Salesópolis, Jacareí, São José dos Campos e Taubaté, que nos ajudam a levar muito 

mais do que semi joias, levam bem estar e autoestima para nossos clientes. 

Todas as joias são compradas, banhadas a ouro 18K. As pedras naturais são 

peças exclusivas fabricadas pela empresa. Além da mãe e filha, conta com mais um 

funcionário, que ajuda na fabricação e montagem das peças. Na sede localizada em 

Santa Branca, tem o escritório, onde é realizada toda distribuição dos mostruários 

para as revendedoras, ou seja, as colaboradoras. 

 

Figura 1 – Escritório 

             

Fonte: Foto Celular 
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3. Objetivo 

 A empresa tem como objetivo incentivar, valorizar e autoafirmar a beleza das 

mulheres, afim de que a satisfação às mesmas possa ser uma ponte de venda para seu 

círculo de amizades, pois a indicação de um produto feito por um cliente satisfeito é a 

propaganda mais assertiva para a manutenção de vínculos futuros e indicações com retorno 

certo.  
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4. Descrição da Área de Atuação da Empresa 

4.1. Ramo de Atividade 

O ramo seria as semi joias. 

 

4.2. Produtos da Empresa 

 Brincos, anéis, pulseiras, colares, piercings, tornozeleiras. 

 

4.3. Tipos de Clientes 

 Os clientes abrangem todas as regiões do Brasil. 
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5. Estrutura da Empresa 

 A Bruna e Patrícia Porto Comércio de Joias são consideradas microempresa, pois 

possui somente três funcionários e uma estagiária. 

 

5.1. Organograma Geral da Empresa 
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6. Estrutura Funcional 

6.1. Organograma Específico da Área de Atuação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestão 

Compras Fiscal Produção 

Estagiária 

Marketing 

Revendedoras 

Supervisor 

de Vendas 

Administrativo 

e Financeiro 

Clientes 



11 
 

7. Descrição da Semi Joia 

 A base da semi joia é feita de um material não nobre como estanho, latão, bronze ou 

liga de zinco, e então recebe uma camada relativamente espessa de ouro, prata ou ródio, 

que é um diferencial na qualidade, gerando uma maior durabilidade equiparada as semi 

joias do mercado. O processo de fabricação das peças parte do mesmo princípio, porém a 

diferença está na durabilidade, que é menor equiparada às peças feitas de material nobre. 

 

Figura 2 – Semi Joias 

           

Fonte: Foto Celular 

 

Figura 3 – Pedras Naturais 

           

Fonte: Foto Celular 
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8. Atividades Desenvolvidas pelo Estagiário 

 Minha atuação exercida na empresa na área de revenda é divulgada com maior 

visibilidade através das redes sociais como Instagram e WhatsApp. Já a venda física é 

realizada a domicílio, o que é um diferencial tanto na abordagem quanto na negociação e 

apresentação das peças, oferecendo conforto e segurança ao cliente, desde a comunicação 

até a entrega das peças. 

A primeira abordagem é realizada por telefone, fazendo agendamento da visita, logo 

após, a demonstração das peças e escolha dos produtos, é realizada a soma total dos 

produtos adquiridos e oferecida a forma de pagamento, que hoje pode ser feita à vista por 

pix, ou em até 4x sem juros no cartão. 

Utilizo uma tabela de vendas onde fica descrito, data da compra, código da peça, 

quantidade, valores por peça, total da compra e forma de pagamento. 

Mais que vender um produto, precisamos acreditar em tudo que apresentamos sobre 

ele, por isso o melhor vendedor é também um investidor dos produtos que apresenta e 

oferece aos clientes, acreditando nisso, eu procuro sempre estar utilizando alguma peça do 

produto que acredito ser um ótimo investimento. 
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9. Comissão 

 Todas as revendedoras tem uma meta, se vendem até R$3.000,00, recebem 

comissão de 25% com direito a R$100,00 em peças, e acima de R$3.000,00, a comissão 

passa a ser 30%, porém sem o direito a R$100,00 em peças. 
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10. Aprendizado 

 A aplicação dos conceitos do curso me auxilia na estruturação do plano de venda, 

desde a divulgação, apresentação e disposição das peças, com o diferencial da 

exclusividade e conforto oferecido nos atendimentos particulares a domicílio, o que oferece 

a facilidade tanto nas compras, quanto no pagamento, com opções acessíveis de acordo 

com a necessidade, desde que esteja no plano sugerido da empresa. 

A planilha é uma ferramenta extremamente importante no gerenciamento de 

produtos, tanto para organização em código das peças, quanto na venda, me auxilia tanto 

no estoque, quanto com o fluxo de caixa, me mantém informada sobre valores de entradas 

e formas de pagamentos realizados. 

O curso está me ajudando muito, pois tenho uma maior facilidade para me organizar, 

apresentar, divulgar meu produto, evitando alguns problemas que antes eram ocasionados 

por falta de conhecimento. Enfim, diversas situações percebo os benefícios do 

conhecimento, o que gera segurança aos clientes, confiança em mim e confiabilidade no 

produto, o qual trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

11. Análise 

 A área de administração oferece um leque de conhecimentos que podem ser 

utilizados de diversas maneiras, pois administrar é um meio de evitar ou solucionar 

eventuais problemas, seja na vida particular, empresarial ou secular, de forma pontual. 

Quem se utiliza das propostas apresentadas no curso, consegue um melhor resultado em 

suas demandas. 
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12. Conclusão 

 O estágio foi uma ótima experiência para o meu crescimento, tanto pessoal quanto 

profissional, pois encontrei líderes dispostas a me ajudar, acolhedoras a ponto de não fazer 

distinção entre as equipes. Pude perceber o comprometimento e a dedicação delas. 

O contrato do estágio em que estou se iniciou em março de 2022. Um ramo voltado a 

Semi Joias. Foram apresentadas diariamente situações que me deram a oportunidade de 

colocar em prática os conhecimentos adquiridos na teoria, o que me trouxe segurança, 

confiabilidade e experiência, ensinando a importância de criar uma cultura de honestidade, 

transparência e positividade para os clientes. 
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Anexos 

Anexo 2: Ficha de Autoavaliação do Estagiário 
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Anexo 3: Avaliação do Estagiário pela Empresa 
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Anexo 4: Ficha de Registro das Atividades Exercidas no Estágio 
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Anexo 5: Declaração de Conclusão de Estágio preenchida pelo Supervisor de 

Estágio da Empresa 
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Anexo 6: Declaração de Conclusão de Estágio preenchida pelo Professor 

Supervisor de Estágio 
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Anexo 7: Declaração de Ciência e Responsabilidade 
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Anexo 8: Avaliação Final do Estagiário pelo Professor 

 

 



25 
 

Anexo 9: Termo de Acordo e Cooperação  
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1. INTRODUÇÃO 

O estágio supervisionado abre possibilidade de aplicar os conhecimentos 

adquiridos em sala no cotidiano empresarial, agregando valor e produtividade no 

desempenho profissional. 

Este relatório de estágio tem por finalidade apresentar meu desenvolvimento 

no estágio curricular e descrever atividades desempenhadas no departamento de 

crédito e cobrança na empresa Freudenberg Não Tecidos LTDA. 

Apresento inicialmente informações sobre a história da empresa, sua área de 

atuação, produtos, sua estrutura organizacional, descrição do local de trabalho e 

principais atividades exercidas durante o período do estágio. 

 Por fim exponho minhas percepções sobre os resultados obtidos, 

dificuldades encontradas e experiências vividas.  

. 
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2. HISTÓRICO DA EMPRESA 
 

A Freudenberg Não Tecidos Ltda é originariamente alemã, a companhia foi fundada 

em 9 de fevereiro de 1849 em Weinheim por Heinrich Christian Heintze, Carl Johann 

Freudenberg, um dos fundadores cujo o sobrenome precede a origem do nome da empresa.  

 Atualmente Freudenberg emprega cerca de 48 mil pessoas em mais de 60 países, com 

faturamento anual acima de US $8,8 bilhões de euros em 2020. 

Atendendo diversos mercados, a Freudenberg desenvolve e fornece produtos para 

vedações, produtos médicos, componentes para técnica de vibração, não tecidos, filtros, 

especialidades químicas, serviços de TI e produtos de limpeza. 

 

 

 

 

2.1 Razão Social   

 

Freudenberg Não-Tecidos Ltda. 

 

  

 

 

2.2 Endereço 

 

A empresa atualmente está localizada na Av. Dr. Sebastião Henrique C Pontes, 8000 – 

Paralelo Rod. Pres. Dutra Km 159. Centro Empresarial Century – Galpão H1 12238-365, São 

José dos Campos, SP, Brasil. 
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3. EVOLUÇÃO SINTÉTICA DO NEGÓCIO 

 

Empresa ingressou no mercado com a produção de couro de novilho fino, com cerca 

de 50 funcionários a empresa realizava um processo que demandava 75 etapas para a produção, 

com isso era possível produzir um couro de altíssima qualidade, algo pelo qual a Freudenberg 

é conhecida até os dias de hoje. Como fortalecimento e reconhecimento da marca em 1852 a 

mesma inaugurou sua segunda planta em Weinheim se consolidando, e conseguindo quase que 

simultaneamente estabelecer mais filiais, agora do exterior e fora da Europa países como: 

Brasil, Índia e Rússia estão nessa lista, período que se estende de 1851 a 1867. 

Em 1874, o sócio Leopold Heintze faleceu e Carl Johann Freudenberg tornou-se o 

único proprietário. A empresa foi renomeada como Carl Freudenberg e se desenvolveu no maior 

curtume da Alemanha e, mais tarde, na Europa. 

Em 1887, Carl Johann Freudenberg apresentou a próxima geração. Seus filhos, 

Friedrich Carl (1848-1942) e Hermann Ernst Freudenberg (1856-1923) tornaram-se parceiros. 

A empresa já empregava mais de 500 funcionários. 

Na ocasião em que seus filhos ingressaram na empresa, Carl Johann Freudenberg 

escreveu seus princípios de negócios. Modéstia, honestidade, uma base financeira sólida e a 

capacidade de se adaptar às respectivas mudanças são os princípios mais importantes de Carl 

Johann Freudenberg para o empreendedorismo de sucesso. Hoje, esses Princípios Orientadores 

formam a base dos Princípios Empresariais da Freudenberg. 

A demanda por couro Freudenberg continua a subir e nova capacidade de produção é 

necessária. Em 1896, uma instalação de lavagem de cabelo é construída. Na instalação de 

lavagem do cabelo, os pelos das peles depiladoras (que são primeiro classificadas por cor) são 

limpos e preparados para a produção de feltro. Isso levou à criação da fábrica de Zwischen 

Dämmen, o local onde hoje fica a sede da Freudenberg. 

Com a morte de Carl Johann Freudenberg em 1898, Friedrich Carl e Hermann Ernst 

Freudenberg assumiram completamente o negócio. 

Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, os negócios de couro caíram 

significativamente. Quedas acentuadas nas encomendas causadas pela escassez de matérias-

primas e outros alistamentos para o serviço militar significam que o número de funcionários cai  
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em mais de 2.500 para cerca de 800. As mulheres assumem parte do trabalho dos homens 

recrutados até retornarem. 

Em 1949, a Freudenberg celebra seu centésimo aniversário e apresenta aos seus mais 

de 6.200 funcionários com uma instituição única: o "Wohnbauhilfe", um programa de apoio a 

aspirantes a proprietários de residências, que é uma resposta à falta de moradia após a Segunda 

Guerra Mundial. Já em 1948, os funcionários foram autorizados a fazer tijolos em seu próprio 

tempo nas instalações da fábrica: a empresa disponibilizou os materiais e a maquinaria. 

Com mais de 170 anos fundada como curtume, a Freudenberg, cujo comando está nas 

mãos da mesma família desde o início, tem uma qualidade rara entre corporações de capital 

fechado: saber se reinventar. Saber entrar em novos mercados, e também a hora certa de sair de 

alguns deles, tem sido a chave da sobrevivência da companhia que em sua história conviveu 

com episódios marcantes como duas guerras mundiais, a ascensão e queda do nazismo e do 

bloco soviético, uma dezena de crises da economia mundial, entre outros. 

Entre suas inovações estão desde um processo para curtimento de couro, inventado 

antes da Primeira Guerra e usado até hoje, até o famoso piso emborrachado com pequenas 

elevações circulares, muito comum em áreas de grande circulação de pessoas, como aeroportos 

e rodoviárias. A lista de novidades inclui, ainda, panos para limpeza doméstica ultra 

absorventes, filtros para ar condicionado e sistemas anti vibração para suspensões de carros e 

caminhões.  

 

 

3.1 Visão, Missão e Valores 

 

A missão: “Como empresa inovadora e orientada na qualidade, seremos o parceiro 

global preferido de nossos clientes para aplicações técnicas exigentes. Estaremos intensamente 

orientados aos clientes e oferecemos produtos e serviços que proporcionem o melhor valor para 

eles”. 

A visão: “Trabalhar junto aos nossos clientes para satisfazer melhor as suas 

necessidades e a dos consumidores finais com produtos altamente funcionais e soluções sob 

medida, baseando-nos em nossa orgulhosa herança na fabricação de não-tecidos”. 

Os valores: “Os princípios da Freudenberg Não Tecidos são uma curta versão dos 

Princípios do ‘Groups Business Principles’, resumidos para nossos colaboradores em todo o 

mundo, parceiros de negócios e público em geral. São eles: 
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● Valor para os Clientes: comprometemo-nos a antecipar, compreender e atender 

às necessidades e expectativas dos nossos clientes. Como fornecedor criterioso, 

que atenta para os mínimos detalhes, oferecemos o apoio indispensável, 

contribuindo para o sucesso de nossos clientes. Agregamos alto valor, por meio 

de nossa presença global, com dedicação ao atendimento e à confiabilidade. 

● Inovação: Como empresa multinacional de origem alemã, competindo nos 

mercados globais, a nossa consolidada tradição de inovar e renovar beneficia os 

nossos clientes. A inovação constante em tudo o que fazemos é fundamental para 

o sucesso financeiro de longo prazo. Somos líderes no aperfeiçoamento contínuo 

e a nossa cultura premia a criatividade e a iniciativa, por parte de todos os 

colaboradores. 

● Liderança: O espírito empreendedor é a herança cultural e a base de nosso 

sucesso. Damos continuidade a essa tradição por meio da delegação de 

responsabilidades, liberdade de ação e comprometimento pessoal. Acreditamos na 

liderança sólida baseada em exemplos pessoais, confiando nas pessoas e 

promovendo o espírito de trabalho em equipe. Comprometemo-nos com o 

desenvolvimento dos futuros líderes da Freudenberg para preservar este estilo de 

atuação. 

● Pessoas: Como empresa familiar, dedicamo-nos ao bem-estar e ao 

desenvolvimento pessoal dos nossos colaboradores. Rejeitamos todas as formas 

de discriminação, de humilhação e demonstramos respeito e compreensão em 

todas as relações interpessoais. Comprometemo-nos a propiciar um ambiente 

multicultural, onde colaboradores possam trabalhar conjuntamente em equipes 

globais para enriquecer a nossa cultura e capacidade empresarial. Acreditamos no 

valor de relacionamentos interpessoais duradouros com clientes, fornecedores e 

parceiros industriais. 

● Responsabilidade: Nossa empresa e seus acionistas familiares comprometem-se 

a proteger o meio ambiente e a agir como cidadãos responsáveis em todos os 

países e comunidades onde operam. Tomamos todas as precauções possíveis para 

garantir a segurança do local de trabalho e dos nossos produtos. Como empresa 

familiar, empenhamo-nos em alcançar os mais elevados padrões de 

comportamento pessoal. Integridade e correção orientam a nossa conduta na 

empresa, com nossos parceiros comerciais e com o público em geral. 
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● Orientação para o Longo Prazo: Após mais de 160 anos, o Grupo Freudenberg 

continua a ser um empreendimento de controle totalmente familiar. Acreditamos 

firmemente que a nossa orientação para o longo prazo é a força importante que 

beneficia nossos clientes e parceiros. Apesar de não termos aversão a assumir 

riscos razoáveis, a prudência financeira e a solidez continuarão a definir a 

abrangência e a velocidade de nosso desenvolvimento estratégico. A Freudenberg 

tem uma longa e bem-sucedida tradição de cooperação, alianças e parcerias 

globais, que nos possibilita melhor servir os clientes e fortalecer a nossa posição 

competitiva”. 

  

 

4. OBJETIVO DA ORGANIZAÇÃO 
 

O objetivo de ser líder de mercado, através da presença de sua organização de vendas e também 

de unidades de manufatura em todos os países importantes. 

 

4.1 Objetivo da área de análise 

 

O departamento de crédito e cobrança desempenha atividades desde um 

acompanhamento de um novo cliente e principalmente um cliente já ativo em carteira, neste 

momento o primeiro processo. É essencial e necessário uma prévia análise ou no caso dos 

clientes já ativos uma manutenção minuciosa da melhor condição que podemos disponibilizar 

ao cliente dado ao menor risco que podemos correr ao oferecer essas condições, isso possibilita 

ampliar uma boa relação comercial com um cliente promissor acompanhando o crescimento e 

se fazendo presente e fidelizando a relação com os mesmos, e por outro lado se restringir na 

medida do possível aos clientes que provavelmente se tornem porventura problemas, isso a 

partir dos dados da atual situação. 

A segunda atuação no processo são as intervenções, prevenção e remediação da 

inadimplência, a cobrança de fato dita, ou seja, ligação e-mails e se ineficientes ações como 

negativações, protestos, recursos jurídicos e por fim então recorrer ao seguro.  

A contribuição imediata é a boa exatidão de caixa da empresa e por consequência de 

uma recorrente eficácia das atividades uma longa estabilidade financeira da organização. 
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5. DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA EMPRESA 
 

5.1 Ramo de atividade 

 

A Empresa Freudenberg Não Tecidos LTDA atua com tecnologias de aplicação de 

não tecidos, oferecendo inúmeras soluções para diversos segmentos como: Filtros; Vestuários; 

Calçados; Produtos Higiênicos e Médicos. 

 

5.2 Produtos 

 

Ramo de atividade: filtragem de ar e líquido; entretelas para vestuário e 

componentes para calçados. 

Produtos da empresa: filtros automotivos e industriais; acabamento de camisas 

em colarinhos e punhos; composto de palmilhas e cobertura de calçados.  

Principais mercados: filtração de ar e líquido para os setores industriais e 

automotivos; armarinhos, ateliers e calçados. 

Principais clientes filtros: General Motors, Denso, Ford, Valeo, Mercedes Benz 

e Petrobrás; 

Principais clientes entretelas: Cia Hering; Malwee e Guararapes;   

Principais clientes calçados: Paqueta; Susa; White Lake; 

Principais Fornecedores: Freudenberg (situada na Alemanha), Mikropor, Ratts; 

CSI; Quimicouros;  
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6. ESTRUTURA DA EMPRESA 
 

Freudenberg tem duas empresas - mãe: 

  

● Freudenberg & Co. Kommanditgesellschaft (Freudenberg & Co. KG), Weinheim, 

Alemanha, é a empresa - mãe estratégica. 

● Freudenberg SE, Weinheim, Alemanha, é a empresa-mãe responsável pela gestão das 

operações de negócios. 

Os órgãos corporativos da Freudenberg & Co. KG são o Conselho de Administração, o 

Conselho de Sócios e a Assembleia Geral. Os órgãos corporativos da Freudenberg SE são o 

Conselho de Administração, o Conselho de Supervisão e a Assembleia Geral. O Conselho de 

Administração da Freudenberg & Co. KG e o Conselho de Administração da Freudenberg SE 

têm os mesmos membros. Isso também se aplica ao Conselho de Sócios da Freudenberg & Co. 

KG e ao Conselho De Supervisão da Freudenberg SE. 

Freudenberg é uma empresa familiar e atualmente pertence a cerca de 320 herdeiros do pai 

fundador Carl Johann Freudenberg. 

 

6.1 Estrutura da empresa no município e território nacional 

 

 Como dito no início do trabalho, a empresa atualmente está localizada na Av. Dr. 

Sebastião Henrique C Pontes, 8000 – Paralelo Rod. Pres. Dutra Km 159. Centro Empresarial 

Century – Galpão H1 12238-365, São José dos Campos, SP, Brasil. A organização é composta 

por cerca de 110 funcionários sobre o regime CLT, dentre eles funcionários administrativos e 

de linha de produção. 

Ainda dentro do condomínio century há uma planta de revenda de materiais de entretelas 

para aplicação em vestuário e calçados como composto para cobertura e acabamento, boa 

performance de palminhas entre outros. E em território nacional existe também um escritório 

comercial em Novo Hamburgo – RS 

Todas as plantas mencionadas têm uma equipe de controladoria centralizada, ou seja, 

a gestão financeira, fiscal, custos e contábil é feita toda na planta matriz.  

https://www.freudenberg.com/company/organization-portfolio/freudenberg-se
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7. ESTRUTURA FUNCIONAL DO DEPARTAMENTO EM QUE 

ESTAGIOU 

 

Composição do organograma no qual o departamento de Crédito e Cobrança da empresa se 

situa:  

  

 
DIRETOR 

FINANCEIRO 

 SUPERVISOR DE 
CUSTO/FINANCEIRO AR 

 ANÁLISTA DE CUSTO 

 ANÁLISTA CRÉDITO 

 

 
ESTÁGIARIA 

 

 SUPERVISOR CONTÁBIL 
CONTADOR 

 ANÁLISTA CONTÁBIL 

 AUXILIAR CONTÁBIL   

 SUPERVISOR FISCAL  

 
ASSISTENTE 

FISCAL 

 ASSISTENTE FISCAL 

 AP (CONTAS A PAGAR) 

 CONTROLADORIA 

 SUPERVISOR DE TI 

 ANALISTA DE SISTEMAS 
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8. DEPARTAMENTO EM QUE REALIZEI O ESTÁGIO 

 

O departamento de Crédito e Cobrança funciona com a divisão das atividades de crédito 

que demandam uso de ferramentas como consultas de informações através de prestadores de 

serviços específicos dessa área e com dados do próprio mercado, e atividades de cobrança que 

se utilizam de recursos para reduzir e/ou prevenir a possível inadimplência. 

As atividades desempenhadas no estágio estiveram em grande parte voltadas mais a 

cobrança. Minha gestora é quem gerenciava todo o processo do contas a receber-crédito e 

cobrança, até que eu fui inserida e agora auxilio e fico responsável por algumas atividades, 

sendo essas: 

▪ A conciliação de extratos e francesas das entradas do dia anterior, neste momento eu 

fico responsável de identificar e compensar os depósitos recebidos e o processamento 

do arquivo retorno – recebimentos dos boletos e conferência. Caso algum título não seja 

processado automaticamente é preciso realizar a baixa manualmente através do SAP. 

▪ Concessão de crédito de devoluções: Às vezes acontece algum erro na entrega, 

mercadoria que não está de acordo, erro na nota fiscal, e o cliente desiste da compra, ou 

não utilizará naquele momento. As observações são inseridas na ficha do cliente e a 

partir deste momento é preciso fazer uma devolução e acompanhar o crédito em conta. 

Este processo depende de outras áreas como expedição, comercial, fiscal e o logo após 

chega até no contas a receber, somos quem fica responsável de finalizar essa devolução 

de crédito. 

▪ Cobrança via telefone e e-mails. 

▪ Atendimento via telefone: informações, emissões de boletos.  

▪ Negativações como PEFIN e protestos: Neste momento, depois de tentativas via 

telefone e e-mail sem sucesso, é feita a instrução e acompanhamento dos títulos 

incluídos no PEFIN. Títulos com mais de quinze dias sem negociação, e sem retorno 

por parte do cliente. 

▪ Processos Jurídicos: Fico responsável por acompanhar os processos e acordos que foram 

encaminhados ao jurídico, e também após o título ser pago encaminhar os instrumentos 

de protesto, ou emitir a carta de anuência. Instrumento de protesto e carta de anuência, 
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são documentos que o cliente precisa para poder dar baixa junto ao cartório após a 

liquidação da dívida. 

▪ Cadastro de novos clientes: Requer análise de crédito. Neste momento é feito a 

avaliação do crédito para saber como anda a situação de determinada empresa no 

mercado, e se possui restrições financeiras. Uma empresa, ao conceder um crédito a 

alguém, deve conhecer primeiro o histórico do cliente. A análise do cliente é a parte 

mais importante dentro de todo o processo: é a partir desses dados que a empresa terá 

uma base de como dar continuidade com cada cliente, estipular limites mínimos, 

acompanhar o histórico de pagamentos positivos para a revisão do limite de crédito. 

▪ Análise do cliente e liberação dos pedidos: O setor de contas a receber é quem fica 

responsável de analisar os pedidos que são feitos, são analisados o limite de crédito que 

o cliente possui, se está de acordo com o valor atual do pedido novo, clientes com menos 

de seis meses de fundação só podem comprar se for venda à vista, se a última compra 

tiver mais que seis meses é preciso tirar um novo Serasa e verificar como o mesmo está 

no mercado, caso haja restrições não é liberado um limite de crédito. E este cliente passa 

a comprar somente na condição antecipada. 

▪ Planilha de retenção Impostos: Aqui eu fico responsável por verificar todos os 

recebimentos do mês com retenções de impostos e incluir na planilha e depois 

encaminhar para contabilidade e fiscal. 

▪ Pagamento Fatura Serasa: Todo mês é preciso encaminhar notas fiscais e boletos dos 

valores faturados e encaminhar para aprovação do pagamento. 

 

9. APRENDIZADOS 

 

 Através do estágio tive a oportunidade de conhecer mais de perto como é o andamento 

dos processos dentro de uma empresa, sempre tive curiosidade de poder conhecer como era na 

prática em específico o setor financeiro. O departamento de contas a receber me possibilitou e 

me possibilita a buscar mais informações sobre o que eu faço, me faz buscar a querer entender 

cada processo do que é preciso para que as atividades saiam de acordo com o esperado. 

 No processo de cobrança e análise da mesma, adquiri conhecimentos de ferramentas 

que auxiliam nas tomadas de decisões e que me fazem agora enxergar cada processo com um 

olhar mais analítico, ao analisar cada cliente é preciso verificar todas as possibilidades que esse 
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novo cliente poderá trazer para empresa, esse processo requer o acompanhamento diário e a 

partir dessas informações é que será possível conhecer caso a caso e aplicar a ação necessária. 

 Hoje com a experiência de poder estagiar dentro de uma grande empresa, com pessoas 

qualificadas e preparadas faz com que eu tenha uma ampla visão de como é liderar uma 

organização, pude presenciar aspectos muitos importantes que nunca tinha vivenciado em outro 

local, a forma como todo o processo é importante, e como de fato é dado a atenção que cada 

processo merece, a transparência das informações e que chega a todos. Realmente eu só tenho 

a agradecer por todo aprendizado que essa empresa, que esse estágio está me proporcionando, 

e a faculdade, pois todo o conhecimento adquirido em aula está me auxiliando no dia a dia na 

empresa. 

   

  

10. CONCLUSÃO 
 

 O estágio nos proporciona uma experiência prática de muita coisa visto na teoria 

apresentada em sala de aula, essa conciliação do conhecimento e aplicação no dia a dia nos 

transforma em um profissional mais reflexivo, levando-nos para um nível mais avançado. As 

obrigações e responsabilidades que sempre são ditas em sala de aula de fato começam a fazer 

sentido quando são delegadas ao estagiário, essa é a hora de colocar em prática o que ouvimos 

e muitas vezes em formas de apresentações, diálogos desenvolvidos em curso utilizaremos para 

fazer o mesmo no nosso ambiente de trabalho. 

 Deste modo, posso concluir que o estágio nos abre novos horizontes, faz-nos crescer 

profissionalmente e pessoalmente, através do estágio pude aperfeiçoar minha visão do 

profissional que sou e compreender a minha importância para o desenvolvimento da empresa. 

  Quando cheguei no primeiro dia na empresa, fui muito bem recebida, começamos com 

a integração e pude conhecer um pouco mais da empresa. Muitas pessoas ainda estavam 

trabalhando em casa de Home Office, por conta da pandemia. Hoje a empresa trabalha no 

formato híbrido. Nos primeiros meses eu acabava ficando a maior parte do tempo sozinha, 

minha gestora vinha todos os dias no começo para me passar as atividades que iria desenvolver, 

gostei muito desse período, pois no começo fiquei um pouco insegura, já que a partir de então 



16 
 

 
 

eu assumiria atividades que nunca havia feito antes, mas aos poucos fui aprendendo os 

processos e entendendo a importância do meu trabalho, e como isso pode impactar outras áreas. 

 Minha gestora sempre paciente e preocupada em saber se de fato eu estou entendendo 

cada processo das atividades que executo, além de sempre me deixar muito à vontade e me 

passar muita segurança naquilo que faço, hoje quando ela precisa se ausentar eu fico 

responsável por maior parte das atividades, e isso é muito importante para mim, é muito bom 

quando te delegam tarefas e acreditam que você é responsável o bastante para cumprir com a 

demanda. Lembro que quando eu soube que havia sido selecionada para preencher a vaga, meu 

único pensamento era: tomara que minha gerente seja uma pessoa boa e paciente, para que 

pudesse me ensinar. Eu estou em ótimas mãos, aprendo muito com esse estágio, e o melhor de 

tudo é que a empresa e gestores se importam muito com seus colaboradores e com seu 

desempenho profissional. 

Diante do exposto, afirmo que o meu estágio na empresa Freudenberg vem sendo muito 

enriquecedor e contribuindo muito para o meu desenvolvimento como profissional na área de 

Administração de Empresas. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

A finalidade desse relatório é relacionar o conhecimento teórico adquirido durante a 

Graduação de Administração, da Faculdade INESP ao estágio. Foi realizado com o objetivo 

de compor nota à disciplina de Estágio Supervisionado. 

O estágio foi realizado na instituição Itaú Unibanco, no setor de administração/comercial, 

na cidade de São José dos Campos/SP. 

São apresentados neste relatório, de forma objetiva, a empresa com sua breve história, 

endereço, objetivos: missão, visão e valores, serviços prestados, números de funcionários e 

ramo de atividade. Na sequência, o desenvolvimento do tema, envolvendo a descrição e toda 

a documentação das atividades desenvolvidas no estágio. 

 
 

1. HISTÓRIA DA EMPRESA 
 
 

A instituição Itau surgiu da fundação do Banco Centra de Crédito em 30 de dezembro de 

1943, por Alfredo Egydio de Souza Aranha. O banco foi autorizado pela Caixa de 

Mobilização e Fiscalização Bancária a realizar operações bancárias em 1944, com a emissão 

das primeiras cartas patentes e a primeira agência foi aberta em 2 de janeiro de 1945, 

localizada na então sede do banco. No mesmo ano foram inauguradas duas agências no 

interior do estado de São Paulo, nas cidades de Campinas e São João da Boa Vista e até o 

final da década já existiam 11 agências espalahadas pelo estado de São Paulo. 

 No ano de 1952 o nome foi alterado para Banco Federal de Crédito, por orientação do 

Governo Federal, que passaria a usar o termo Banco Central como nome de sua autoridade 

monetária principal. Após nove anos, e 1961 comprou o Banco Paulista do Comércio, sendo 

essa a primeira aquisição que marcaria as décadas de 1960 e 1970. Em janeiro de 1962 foi 

aberta uma agência na Rua do Ouvidor, Rio de Janeiro, a primeira fora do estado de São 

Paulo. Ainda no mesmo ano, passaram a ser usadas, na contabilização de contas correntes e 

autenticação de documentos, as primeiras máquinas adquiridas pelo banco. 

 Em 1944 que o banco proprimente dito Itaú foi fundado, no município de Itaú de 

Minas, no estado de Minas Gerais e viria a unir com o Banco Federal de Crédito em 1964, 

originando o Banco Federal Itaú. Dois anos depois desenvolveu o Banco Federal Itaú de 

Investimentos tornando-se o primeiro banco a ter um banco de investimentos no Brasil, o que 

atraiu o interesse do Banco Sul Americado do Brasil que ainda no ano de 1966 Banco Federal 

Itaú, criando o Banco Federal Itaú Sul Americano. 

Em 1969, o Itaú Sul Americano faz outra fusão, dessa vez com o Banco da América, 
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tornando o Banco Itaú América o 7º maior da época, com 274 agências. Buscando um 

crescimento no nordeste, em 1970 foi adquirido o Banco Aliança, que tinha na região 15 de 

suas 35 agências e um ano depois foi realizada a primera grande campanha publicitária, com 

o slogam "ajude o Itaú a ser o primeiro". 

No ano de 1973 hoube a incorporação Banco Português do Brasil e o Itaú América se 

tornou o maior banco do Brasil por volume de depósitos e com 468 agências se tornou o 

primeiro banco privado no número de agências. Ainda nesse ano passou a ser chamado apenas 

Banco Itaú, possuindo um logotico igual ao atual sendo em preto e branco, já que Itaú é uma 

palavra tupi-guarani que significa pele escura.  Após um ano, em 1974, o Itaú incorporou o 

Banco União Comercial, e passou a contar com 561 agências. Para ter o controle acionário 

do conglomerado, foi criada no final do ano a Itaúsa. Em 1979, foi criada a Itautec, que dois 

anos depois instalaria o primeiro Banco Eletrônico. 

O banco tornou-se internacional em 1980, quando foram inauguradas as primeiras 

agências fora do Brasil, sendo uma em Nova York (Estados Unidos) e uma em Buenos Aires 

(Argentina). Em 1989, a Itaúsa funda a Itaúsa Portugal, que em outubro de 1994 abriria o 

Banco Itaú Europa também em 1994, com o crescimento do Mercosul e a estabilização da 

economia argentina, o Banco Itaú de Buenos Aires passa a se chamar Banco Itaú Argentina.  

 No ano de 2000 o Itau realizou uma aliança estratégica com a América Online Latin 

America (AOLA) e a América Online Brasil, porém 5 anos depois o negócio foi desfeito com 

o encerramento das operações da AOLA 

Em 2002, o Itaú adquire 95.75% do Banco BBA-Creditanstalt, criando o Banco Itaú-

BBA, o maior banco de atacado do país e no mesmo ano realiza aliança com a Fiat 

Automóveis, comprando 99,99% do Banco Fiat, maior banco ligado a montadoras no país. 

Uma reorganização societária do grupo teve início em novembro de 2002 e em novembro de 

2002 o Banco Itaú passou a ser uma subsidiária do Banco Itaú Holding Financeira. 

 Em 2003 a reorganização societária foi aprovada pelo Banco Central do Brasil e po 

Itaú passou a controlar as operações de seguro de vida, de previdência privada e de 

administração de fundos da AGF Brasil Seguros. No mesmo ano foi inaugurado o Itaú no 

Japão, em Tóquio. 

 Ainda em 2004, o Itaú e a Companhia Brasileira de Distribuição (CBD) anunciam a 

criação da Financeira Itaú CBD S.A. Crédito, que tinha a exclusividade na oferta de serviços 

financeiros aos clientes da CBD. Um acordo semelhante foi firmado em 2005 com as Lojas 

Americanas. Em dezembro de 2006 o Itaú adquire o Santander Banespa no Japão e seus mais 

de 13,5 mil clientes puderam passar a efetuar suas transações via internet e utilizar os mesmos 

canais de atendimento, produtos e serviços oferecidos pelo Itaú no Brasil, demonstrando que 
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o banco tinha interesse em marcar presença no exterior também. 

Foi em 2002 que houve a fusão entre o Banco Itaú e do Unibanco, surgindo assim o 

Banco Itaú Unibanco. o novo banco tinha 4.800 agências e postos de atendimento, 

representando 18% da rede bancária do país, e 14,5 milhões de correntistas (18% do 

mercado). Com essa fusão a marca Unibanco foi extinta gradativamente e a instituição passou 

a utilizar apenas a marca Itaú em suas agências. O negócio de gestão de grandes fortunas se 

tornou o maior da América Latina, com aproximadamente R$ 90 bilhões de ativos sob gestão. 

As operações de cartões de crédito passaram a contemplar as empresas Itaucard, Unicard e 

Hipercard. Em 2013, o Itaú Unibanco, adquiriu, também, a emissora de cartões de crédito, 

Credicard. 

Em outubro de 2008, o Itaú Unibanco assinou contrato milionário com a CBF para 

patrocinar a Seleção Brasileira de Futebol até 2014, ano em que o Brasil sediou a Copa do 

Mundo da FIFA. O Itaú Unibanco foi, também, um dos patrocinadores do evento. Em agosto 

de 2009, foi anunciada uma associação para distribuição de seguros de residência e automóvel 

com a Porto Seguro, uma das maiores e mais importantes seguradoras do país. A operação 

consistiu na transferência, por parte do Itaú Unibanco, da totalidade de ativos e passivos de 

sua carteira de seguros residenciais e de automóveis para a Porto Seguro. 

Em fevereiro de 2014, foi anunciado que o Itaú Unibanco teve lucro de 15.696 bilhões 

de reais em 2013, um crescimento de 15,5% em relação a 2012, foi o maior lucro da história 

dos bancos brasileiros. Em agosto de 2014 , o Itaú Unibanco adquiriu 100% da gestora de 

ativos chilena Munita Cruzat & Claro. Com a compra o banco expandiu as suas operações no 

Chile, na área de private banking. O valor da aquisição não foi divulgado. 

Em 2017, o Itaú destronou o Bank of America e registrou a maior receita entre os 

bancos de investimento na América Latina. Em julho de 2019, houve uma parceria com o 

Mercado Livre  lançaram um cartão de crédito sem anuidade e com cashback. O recurso 

permite que clientes acumulem pontos e recebam até 10% do dinheiro em suas compras. 

No ano de 2013, o Itaú fechou a compra da Credicard, a mais antiga e conhecida 

emissora de cartões do país, por quase três bilhões de reais. Em janeiro de 2014, foi anunciada 

a fusão das operações do banco Itaú Chile com o banco CorpBanca, também chileno, dando 

origem ao Itaú CorpBanca. Em 2015, a Odebrecht TransPort, subsidiária do grupo Odebrecht 

na área de transporte e logística, assinou um contrato de venda de sua participação na 

ConectCar para o Itaú Unibanco, por R$ 170 milhões. 

  O Itaú informou no ano de 2017 a compra da participação de 49,9% do capital social 

da XP Investimentos, corretora nascida em Porto Alegre e finalização da transação depende 

da análise do CADE. 
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 Nesse ano de 2022, foi firmado um contrato de compra e venda com a Ideal Holding 

Financeira, uma corretora 100% digital que oferece soluções de trading eletrônico e DMA 

(direct market access), dentro de uma plataforma flexível e cloud-based, a aquisição será feita 

em duas etapas ao longo de 5 anos. Além disso, em agosto o Itaú anunciou a aquisição de 

35% da corretora Avenue. A previsão é de aquisição completa em dois ano. 

 

1.1 Endereço 
 

A sede do centro empresarial Itaú Conceição, mais conhecido com CEIC, fica 

localizada na Rua Rua Volkswagen, número 1 no Bairro Jabaquara na cidade de São Paulo - 

SP, cujo CEP é 04308-000. 

Já o estágio ocorreu em uma unidade localizada na cidade de São José dos Campos-

SP na Avenida Anchieta, número 39 no Bairro Jardim Esplanada, sendo o CEP: 12242-280. 

 
 

2. OBJETIVOS DA ORGANIZAÇÃO 
 

2.1 Missão 
 

De acordo com a companhia, a missão do Itaú Unibanco "é fornecer soluções, 

produtos, serviços financeiros e de seguros de forma ágil e competente, promovendo a 

mobilidade social, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e para um 

relacionamento duradouro com acionistas e clientes.” 

 

2.2 Visão 
 

Ela estabelece o modo como buscamos a nossa visão: “Ser o banco líder em performance 

sustentável e em satisfação de clientes.” Dentre os princípios que compõem nossa cultura 

organizacional, prezamos pela nossa ética, que é inegociável, ou seja, nos comprometemos a 

fazer sempre o que é certo, sem jeitinho, sem atalhos. 

 

2.3 Valores 

 

- A gente trabalha para o cliente: 

 

 Ser Ituber é ser obstinado por encantar o cliente. 

 Ser Ituber é inovar a partir das necessidades dos clientes.  

 Ser Ituber é simplificar sempre. 
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- A gente é movido por resultado: 

 

 Ser Ituber é ser ambicioso nos objetivos e eficiente na execução. 

 Ser Ituber é sempre buscar o crescimento sustentável.  

 Ser Ituber é gerar impacto positivo para a sociedade. 

 

- A gente não sabe tudo: 

 

 Ser Ituber é olhar pra fora e aprender o tempo todo.  

 Ser Ituber é testar, errar, aprender e melhorar. 

 Ser Ituber é usar os dados intensamente para aprender e tomar as melhores decisões. 

 

- A gente quer diversidade e inclusão: 

 

 Ser Ituber é ser diverso como nossos clientes. 

 Ser Ituber é estar aberto para diferentes pontos-de-vista. 

 Ser Ituber é ser você mesmo e se expressar de forma transparente. 

 

- A gente vai de turma 

 

 Ser Ituber é confiar e saber trabalhar com autonomia.  

 Ser Ituber é ajudar e pedir ajuda. 

 Ser Ituber é ser um só Itaú. 
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3. DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA EMPRESA 

 

A instituição Itaú Unibanco é o segmento de varejo do banco, sendo ele o de maior 

visibilidade. Oferece serviços de conta corrente, poupança, cheques 

especiais, empréstimos pessoais e ao consumidor, cartões de crédito, seguros de residência, 

vida e acidentes, financiamento de automóveis, planos de previdência privada, administração 

de ativos e planos de capitalização para pessoas físicas.  

A divisão que oferece serviços especializados para clientes de alta renda é chamada 

de Itaú Personnalité sua estratégia é ofertar serviços de consultoria por gerentes que recebem 

treinamento para entender as necessidades específicas desses clientes e de uma grande carteira 

de produtos e serviços exclusivos, disponibilizados em uma rede de agências exclusivas, 

localizadas nas principais cidades brasileiras. 

Segmento herdado do Unibanco, chocou-se com a estratégia Personalité. O Unibanco 

era considerado mais ágil, pois o conceito Uniclass era para clientes e não agências, ou seja, 

os clientes de uma agência poderiam ser classificados de forma diferentes enquanto no Itaú 

não. Em virtude disso o Itaú Personnalité, em julho de 2011, reformulou sua estratégia e 

elevou o limite de clientes-alvo para pessoas com renda superior a R$ 10.000 por mês (em 

comparação com R$ 7.000 anteriormente, que chocavam-se com o Uniclass) ou com 

investimentos acima de R$ 100.000 (em contraposição a R$ 60.000 anteriormente, 

igualmente se chocavam com o Uniclass). 

Em 2016, o Itaú lançou o aplicativo Itaú Abreconta. Em maio de 2019, lançou a 

plataforma Iti de pagamentos móveis, onde os serviços podem ser realizados em lojas ou entre 

usuários de maneira instantânea, 24 horas por dia, por meio de QR Code. Não sendo 

necessário ter conta corrente e cartão do banco para utilizar o canal.
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4. ESTRUTURA DA EMPRESA 
 

Para que seja possível visualizar a estrutura de uma organizaçãlo é necessária a 

apresentação de um organograma composto pela relação funcional das partes que a 

compõem. De acordo com Maximiano (2004, p. 12) essa estrutura define a autoridade e 

as responsabilidades das pessoas, como indivíduos e integrantes de grupo e pode ser 

utilizada tanto por pessoas internas quanto externas para compreender como e a 

hierarquia dentro da organização. 

 

A seguir pode ser observado o Organograma do Itaú. 
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5. ESTRUTURA FUNCIONAL DO DEPARTAMENTO DE 

ATUAÇÃO 

 

 

Pelo fato do Itaú ser uma instituição financeira privada, não são disponibilizados nem 

mesmo para os funcionários, alguns dados específicos, como é o caso da Estutura Funcional 

do Departamento, impossibilitando assim que o respectivo tópico seja preenchido. 
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6. DEPARTAMENTO EM QUE REALIZEI O ESTÁGIO 
 

Em 2019 ingressei na empresa como Consultor de Proteções onde a atuação estava 

totalmente ligada a área comercial e atendimento ao cliente. Em 2022 participei de um 

processo seletivo, acabei conseguindo uma promoção e desde então permaneço na empresa 

contribuindo para o crescimento organizacional. Inicialmente meu contato era com o Varejo 

e hoje faço atendimento dos clientes do Itaú Personnalité. 

As atividades que foram vem sendo desenvolvidas ao longo da minha trajetória no 

banco são: Atendimento ao público referente a seguros de carros, seguros de vida, seguros de 

casa e até mesmo seguros pet. 

Faço atendimento a clientes de meneira online, através do telefone e presencialmente. 

No cargo atual meu principal papel é realizar uma consultoria especializada em 

gerenciamento de risco dos clientes do banco do Itaú, fazendo todo um planejamento 

financeiro para identificarmos quais riscos e quais soluções podemos oferecer para cada 

perfil. Sou responsável por cuidar das carteiras de 10 gerentes, totalizando mais de quatro mil 

clientes que são atendidos por mim ao longo do ano. 

 
 

7. APRENDIZADOS 
 

Ao longo dos meus 04 anos de empresa, consegui adquirir muitos aprendizados na 

área comercial, além disso, tive um grande amadurecimento profissional, já muitos medos 

foram superados e me sinto motivado a ser melhor a cada dia. Tenho certeza que todo esse 

conhecimento agregado faz total diferença no mercado de trabalho e também para a minha 

vida pessoal. 

 
 

8. SUGESTÕES E MELHORIAS 
 

Como aluno de Administração de Empresas e por atuar na área de consultoria 

financeira, acredito que o banco como um todo deveria atingir um patamar maior na área 

digital, já que cada dia que se passa o mundo se torna mais tecnológico. Atualmente, alguns 

procedimentos como desbloquear cartão, cancelar uma conta precisam ser realizados 

presencialmente, sendo assim, para esse tipo de serviço o cliente precisa se direcionar para 

uma agência física para conclusão do procedimento e isso acaba desinteressando alguns 

cliente já que nos bancos virtuais isso tudo é feito apenas por um click. Dessa forma essa seria 

uma sugestão de melhoria que acredito que faria muita diferença para os clientes. 
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9. CONCLUSÃO 

 

O estágio é de suma importância para a vida acadêmica, principalmente para 

aqueles que nunca tiveram nenhum contato com a profissão fora do âmbito teórico 

universitário, onde eles podem colocar em prática aquilo que foi aprendido durante as 

aulas. Através dele é possível observar as diferenças no campo organizacional, podendo 

adquirir uma gama de conhecimentos que vão cooperar para o desenvolvimento 

profissional. 

Ingressei no Itaú no ano de 2019 na área comercial do Varejo realizando 

atendimento ao público totalmente relacionado ao atendimento ao cliente. Nessa atuação 

permaneci cerca de três anos e no ano de 2022 fui promovido para o cargo de CP2 

(Especialista Comercial de Seguros Alta Renda) no Itaú Personnalité, onde permaneci 

até a conclusão do estágio. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

 O presente relatório tem por finalidade contemplar a documentação do estágio 

supervisionado de caráter obrigatório do curso superior em Administração de Empresas, 

cursado pelo autor no Instituto Nacional de Educação e Pesquisa (INESP). 

 A empresa em questão, atua no ramo de prestação de serviços de escritório, transporte 

e manutenção predial. 

A metodologia de estruturação do trabalho se dá em forma de capítulos, onde cada um 

tratará de um tema pertinente ao funcionamento e organização da empresa, bem como os 

conhecimentos teóricos do autor interface com as vivências práticas. 

 O estudo estrutura-se em capítulos, abordando inicialmente o histórico da empresa, em 

seguida os objetivos da organização,  posteriormente uma descrição da área de atuação e sua 

estrutura funcional conforme o período de estágio que compreendeu de 01 de março de 2022 à 

15 de junho de 2022. 

Ao final expõe-se uma análise dos conhecimentos obtidos interagindo com os conteúdos 

estudados na universidade.    
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2 - HISTÓRICO DA EMPRESA: 

 Fundada formalmente no dia 01 de fevereiro de 2017, a empresa Serviços Especiais Hana 

Ltda - EPP, situada à Rua Mogi das Cruzes, 285 no bairro Jardim Parateí, na cidade de 

Guararema - SP, atuando no ramo da prestação de serviços, aproveitando a crescente procura 

pela terceirização nas empresas, principalmente em áreas como RH e manutenção predial. 

 Inicialmente a sociedade fundadora era composta por Everton Abib de Miranda e Erivan 

da Silva Santos, que começaram os trabalhos em parceria com empresas que já tinham a 

demanda de prestação de serviços, oferecendo como contrapartida de um trabalho mais 

exclusivo, suas estruturas para a HANA. 

 Para que a demanda fosse suprida, a necessidade de enquadramento no regime tributário 

foi escolhida como empresa do simples nacional, considerando seu faturamento e suas 

principais fontes de receitas. 

 Em 2020 a empresa enfrentou muita dificuldade ao entrar na pandemia do COVID-19, onde 

alguns trabalhos precisaram ser interrompidos, como: manutenção predial e transportes, que 

são carros chefes da empresa, juntamente com a prestação de apoio administrativo que precisou 

adaptar-se ao home office. 

 Com a retomada dos trabalhos em 2021, ainda em pandemia, mas, de maneira flexibilizada, 

a empresa necessitou de um apoio financeiro, que foi buscado por investidores externos, que 

propuseram um investimento parcial, com perspectiva de compra da empresa, que foi 

formalizada em 2022. 

 No momento, a empresa encontra-se sob direção de Ana Carolina Grabowsky e Wagner de 

Souza, ambos engenheiros agrônomos que dispõem de 50% da empresa cada um.  

 A empresa se organiza de forma departamental, por setores organizados de acordo com as 

atividades propostas, tendo o administrativo e o operacional como os dois principais setores, 

nos quais dentro destes postos de trabalho atuam sob o comando de um coordenador ou 

coordenadora. 

 Os setores da empresa, atuam de forma a garantir as atividades operacionais, sempre em 

consonância com a missão, visão e valores que são: 

● Missão 

❖ Transformar os processos internos das empresas, otimizando, integrando 
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pessoas, clientes e fornecedores, estabelecendo uma relação transparente e 

duradoura na geração de emprego e renda. 

● Visão 

❖ Ser uma empresa líder no segmento de terceirização, com foco na satisfação do 

cliente e em seus processos. 

● Valores 

❖ Integridade e honestidade; 

❖ Empenho para com os clientes, parceiros e tecnologia; 

❖ Abertura e respeito para com os outros, empenho para contribuir no seu 

desenvolvimento; 

❖ Capacidade para aceitar grandes desafios e conduzi-los até o final; 

❖ Atitude crítica, dedicação para com a qualidade e melhoramento pessoal; 

❖ Assumir plena responsabilidade dos compromissos, resultados e qualidade, 

perante os clientes, acionistas, parceiros e colaboradores. 
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3 - OBJETIVOS DA ORGANIZAÇÃO: 

 

 O objetivo da organização é ganhar o mercado da terceirização dentro das empresas de 

médio e grande porte, visando que a cada avanço do mercado, as empresas procuram a 

terceirização de serviços secundários, buscando a excelência e o enxugamento de custos nas 

áreas de gestão pessoal, serviços de transporte e gestão e manutenção do patrimônio. 

Neste contexto a Hana se oferece como uma otimizadora de recursos, tantos financeiros, 

quanto patrimoniais e pessoais para que as empresas possam focar no que realmente lhes 

compete e gera resultado, deixando de lado os serviços de manutenção e burocracias 

indesejadas. 

Como síntese de seus objetivos, pode se dizer que a empresa busca ser referência e ter 

domínio da cadeia da terceirização de serviços de transporte e logística de pessoas, 

administração e apoio administrativo especialmente na área de pessoas e gestão de patrimônios 

e prédios. 
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4 - DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA EMPRESA: 

Gestão pessoal: 

  A empresa trabalha operando com o processo burocrático de contratações, seleção e 

recrutamento de pessoas para as empresas clientes, bem como dos seus próprios 

colaboradores. 

  O departamento pessoal conta com apenas uma pessoa em sua operacionalidade, que 

realiza as atividades relacionadas à busca de talentos, seleção, recrutamento, orientações 

jurídico-trabalhistas, registro de ocorrências, fechamento de folha, recolhimento de impostos 

trabalhistas, entre outras tarefas relacionadas a estas que são as principais. 

Serviços de transporte: 

  Contando com uma frota composta por 2 veículos sedãs, para traslados simples de 

passageiros, uma van, para viagens de até 15 passageiros, uma minivan para transporte de 

até 7 pessoas, além de um ônibus para viagens que necessitem alocação de até 44 passageiros. 

  As viagens são solicitadas e cotadas diretamente com o posto de trabalho responsável 

pelo transporte e logística, que além de realizar as organizações logísticas, também emite 

passagens aéreas e terrestres em parceria com agências de viagem. 

Gestão patrimonial: 

 A gestão patrimonial normalmente acontece dentro da empresa cliente, com a utilização 

e manutenção das instalações prediais que são usadas pela HANA, quanto com a contratação 

de serviços como limpeza, zeladoria, jardinagem, etc. 

Ao solicitar a prestação deste tipo de serviço são feitos contratos que dão exclusividade 

à empresa e também estabelecem normas de boas práticas, procedimentos operacionais padrão 

e outras normativas para que haja a melhor conformidade legal possível. 

Eventos: 

  A empresa presta total apoio na realização de eventos com organização, logística, buffet, 

etc. 

  Atualmente não dispõe de estrutura física para realização de eventos, neste caso, sua 

prestação de serviços acontece no âmbito do planejamento, logística e mobilidade, além de 
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dispor de mão de obra especializada em cozinha e atendimento ao público. 

  O principal mercado da empresa hoje está girando em torno de empresas de médio porte 

que necessitem de prestação de serviços para garantir suas atividades, mas principalmente 

focada em empresas na área da educação que necessitam de condições materiais viabilizadas, 

sendo dois grandes clientes da empresa a Escola Nacional Florestan Fernandes e o Instituto 

Cultivar. 

  Os fornecedores da HANA, são em geral muito variados, mas, alguns têm relações mais 

frequentes, é o caso do Spanni Atacadista, a Cooperativa de Sucos Monte Vêneto, Toyota 

São José dos Campos, entre outras tantas, com menos relação.
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5 - ESTRUTURA DA EMPRESA: 

 

 A empresa se caracteriza por ser de pequeno porte com sociedade limitada, contando 

atualmente com 19 funcionários em regime de CLT e outros 6 MEI 's que prestam serviços 

mensais, ou sob demanda. 

 Os funcionários por CLT da empresa, normalmente são operacionais, de produção diária 

e manutenção, já os contratados via MEI, integram a equipe do administrativo e tem metas 

mensais a serem apresentadas, como financeiro, RH, comercial e contabilidade. 

 A estruturação da empresa acontece da seguinte forma: 

 

Figura 1 - Organograma da empresa

Fonte: elaborado pelo autor, 2022. 

 

1-Diretoria: é de onde partem as diretrizes da empresa, além das decisões estratégicas e 

definições mais complexas referente às atividades da entidade. 

 Dois setores compõem o quadro organizacional, sendo eles o administrativo e operativo, 

que são dirigidas de forma tática por duas coordenações, ambos os setores possuem suas 

atividades e objetivos bem definidos. 

2-Setor operativo: 

 É o setor responsável pelas operações de receita da empresa, com mão de obra ligada 

diretamente no desenvolvimento de suas atividades econômicas e dentro deste setor, existem 

dois departamentos, sendo eles: 

 Transportes: responsável pela logística e transportes tanto para garantir as atividades da 

empresa, quanto na prestação de serviços para os clientes. 
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 Infraestrutura: responsável por garantir as manutenções prediais de pequenos reparos, 

limpeza, zeladoria, portaria e segurança, etc. 

3-Setor administrativo 

Este setor possui atividades que são prestadas como serviços aos clientes, como é o caso do 

departamento pessoal, mas, sua principal função é tratar das questões administrativas da 

empresa. 

 Financeiro: Responsável pelas contas a pagar e receber, investimentos, escrituração e 

fluxo de caixa, ativos financeiros e gerenciamento de contas. 

 Contábil: Escritura todas as atividades financeiras e jurídicas das entidades, apurando 

impostos sobre atividades econômicas, bem como a geração de relatórios gerenciais e controle 

patrimonial. 

 Comercial: Gerencia o relacionamento com os clientes e fornecedores, além de ser 

responsável pelas compras e vendas, tanto para suprimento da empresa, quanto de clientes. 

 RH: Realiza toda a parte de contratações, gerenciamento de folha de pagamento, controle 

de ponto, controle de prestação de serviços, segurança do trabalho e apuração de impostos 

trabalhistas.  
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6 - ESTRUTURA FUNCIONAL DO DEPARTAMENTO EM QUE 

ESTAGIOU: 

 

 O departamento financeiro se caracteriza por ter um coordenador financeiro que organiza, 

dirige e controla todas as operações financeiras, um tesoureiro que é responsável por efetivar 

as operações e uma assistente que confere às operações e organiza os documentos para 

escrituração contábil e auditorias financeiras. 

 Basicamente as contas que chegam do departamento comercial são organizadas por data 

de pagamento e recebimento em uma pasta específica para contas a pagar e receber. 

 Também são deste setor que vêm os orçamentos em execução, que já estão aptos ao 

faturamento e geração de cobranças, que são devidamente realizadas e enviadas aos clientes. 

 Diariamente a pasta de contas é revisada, conferindo se houve o recebimento, caso 

contrário envia-se a cobrança e após, é feito o pagamento das obrigações. 

 Depois de pagas as contas, geram-se documentos comprovantes que são enviados de forma 

organizada para a contabilidade, a fim de escriturar as operações. 

 Para mais clareza, minha posição no departamento financeiro foi a de tesoureiro e pode 

ser expressa no organograma a seguir: 

 

Figura 2 - Organograma do departamento financeiro 

 

Fonte: elaborado pelo autor, 2022. 

 O departamento financeiro da empresa se estrutura em uma pequena sala onde trabalham 

apenas duas pessoas, o tesoureiro e a assistente financeira, o coordenador que é responsável 

por este departamento trabalha de forma híbrida alternando entre momentos na empresa e 

momentos em home office. 
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7 - DO DEPARTAMENTO EM QUE REALIZOU O ESTÁGIO 

 

 As funções exercidas no período de estágio foram no setor administrativo, especificamente 

no departamento financeiro. 

 Dentro desta organicidade no departamento, efetivei meu estágio como tesoureiro, 

realizando as operações de pagamento e recebimento conforme as demandas do departamento 

comercial e RH, realizando as operações de contratação de serviços financeiros e investimentos 

conforme orientações do coordenador de setor. 

 A sala onde trabalhei, possui duas mesas de escritório com um computador cada uma, um 

armário de guardar pastas e um armário para arquivamento de documentos. 

 

7.1 - ROTINAS 

 

 Ao chegar pelas manhãs, é necessário abrir os e-mails e responder os que precisam ou 

imprimir as contas e pagar as que são de caráter emergencial, como compras que demandam 

liberação imediata. 

 Um segundo momento é destinado para conferir na planilha de controle e no extrato 

bancário, se todas as duplicatas com vencimento no dia anterior foram recebidas, caso contrário, 

mandar um e-mail para o devedor, além de realizar no sistema de gestão e na planilha as baixas 

das contas que foram recebidas. 

 A próxima tarefa rotineira é fazer o pagamento das contas do dia, via internet banking e 

imprimir os comprovantes, passar todos os documentos para a assistente organizar e levar até a 

sala da contabilidade. 

 Também esporadicamente é necessário fazer controles específicos para clientes que 

precisam de serviços personalizados, no caso o departamento comercial faz o controle dos 

serviços contratados e o departamento financeiro vai acompanhando e informando acerca da 

situação financeira daquele cliente, para avaliar o melhor relacionamento a ser adotado. 

 Dentro do setor administrativo, quase todos são contratados via MEI, de forma que as 

condições de trabalho são organizadas pelos próprios trabalhadores que prestam o serviço, não 

estando condicionados a uma jornada de trabalho, mas lembrando que devem entregar os 

resultados solicitados pela empresa contratante, o coordenador precisa apenas acompanhar a 

equipe e discutir assuntos que permeiam todos os processos e envolvidos, além de levar para a 
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diretoria os assuntos a serem discutidos e encaminhados para os departamentos.  

 Todos os departamentos trabalham de forma a gerar os melhores rendimentos, pois como 

são prestadores de serviço, também ganham por desempenho entregue. 

 

7.2 - PLANEJAMENTO 

 

 O planejamento do setor é desenhado nas reuniões mensais onde é feita a avaliação das 

metas estabelecidas no planejamento anterior e elencada novas perspectivas para o próximo 

período. 

 A reunião tem uma estrutura fixa, o que significa que sempre segue o mesmo método que 

se dispõe da seguinte ordem do dia: 

 

1º Conferência de todos e todas do setor. 

2º Apresentação da pauta e pontos a serem discutidos. 

3º Informes da diretoria. 

4º Informes gerais do trabalho 

5º Revisão das metas anteriores 

6º Discussão dos pontos 

7º Encaminhamentos das discussões 

8º Planejamento para o próximo período 

 

 Depois da realização da reunião, há uma semana para que possam ser feitos os ajustes nos 

planos de ação elencados no planejamento e repassados ao coordenador, que com base nisso, 

dará forma sintética ao planejamento geral da equipe e ao seu próprio cronograma de 

acompanhamento e organização das tarefas. 
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8 - APRENDIZADOS:  

 

 Com o estágio supervisionado, consegui aprender muitas coisas sobre o setor 

financeiro, das quais eu já havia ouvido falar em sala de aula e lido nos livros, como por 

exemplo os controles de contas a pagar e receber, que por vezes estão atrelados a 

contabilidade, mas fazem parte do setor financeiro, em especial do tesoureiro como mostra a 

teoria de Gitman (2010): 

As atividades de finanças (tesoureiro) e contabilidade (controller) estão 

intimamente relacionadas e, via de regra, se sobrepõem. Na verdade, muitas vezes 

é difícil distinguir a administração financeira da contabilidade. Nas empresas de 

pequeno porte, o controller com frequência executa a função financeira e, nas 

maiores, muitos contabilistas estão fortemente envolvidos com diversas atividades 

financeiras. Mas há duas diferenças básicas entre finanças e contabilidade: ênfase 

nos fluxos de caixa e na tomada de decisões. (LAWRENCE J. G.; 2010, p. 9 - 10). 

 

 Na prática, as tarefas desempenhadas foram muito consonantes com as teorias vistas 

em sala de aula, com o auxílio dos professores, principalmente no que se refere a matemática 

financeira, controles, gestão financeira e análises contábeis. 

 Os controles internos que foram alimentados de dados durante o período de estágio 

geraram relatórios gerenciais mensais sobre a situação patrimonial da empresa, como 

aprendido nas aulas de demonstrações contábeis. 

 Com a oportunidade de realizar o estágio na empresa em questão, pude observar que 

muitas vezes, por mais que se tenha bons recursos, bom pessoal e bom mercado, há 

necessidade também de se ter bons processos, pois estes, no dia a dia, são essenciais para que 

a empresa trilhe seu caminho no mercado. 

 O curso de administração de empresas, me ajudou muito, não só para a vida 

profissional, como também para questões pessoais básicas, estimulando o desenvolvimento 

de habilidades de organização, planejamento e controle em amplos aspectos. 

 Um ponto de conhecimento bem aparente na prática cotidiana da empresa foi o uso da 

ferramenta PDCA que se torna um dos pontos fortes da empresa no que se refere a gestão, 

como apresenta Miyake (2006): 

O PDCA, ou métodos congêneres como o DMAIC (Define, Measure, Analyse, 

Improve, Control) que fundamenta projetos de melhoria segundo a abordagem Seis 

Sigma, são adotados por inúmeras empresas gerando consideráveis efeitos positivos. 

(MIYAKE.D.; 2006, p. 1)  

 

 O PDCA é indispensável nesta empresa e acontece de forma muito natural dentro dos 

ciclos mensais, principalmente nas reuniões mensais. 
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9 - ANÁLISE:  

 

 Ao fazer uma análise da empresa, ainda que com pouca experiência profissional, pude 

notar que um dos pontos mais importantes da mesma é o planejamento. 

 Nas reuniões que acontecem mensalmente nos setores da empresa é notável a 

preocupação com o planejamento, mesmo em nível operacional, tudo que é realizado passa 

por um momento de planejamento. 

 Especificamente no setor financeiro, pude perceber que uma das principais 

preocupações é a segurança das informações e dos dados, pois os golpes financeiros podem 

acontecer quando os dados não são tratados com a devida segurança. 

 Em relação aos processos dentro dos setores, por se ter muitas pessoas que prestam 

serviços em forma de MEI e não CLT, pode se notar muitos desencontros, pois cada um tem 

autonomia de realizar o trabalho de acordo com as suas demandas, claro, sempre respeitando a 

organização da empresa. 

De forma geral, o ambiente de trabalho na empresa é muito bom no que tange às relações 

humanas, pois não se baseiam no “chefismo” e sim no planejamento, de forma que cada 

funcionário sabe o que tem que fazer e o faz, seguindo o planejamento, sem esperar ordens e 

sabendo que depois será cobrado conforme o planejamento. 
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10 – CONCLUSÃO: 

 

 A minha inserção na empresa foi vista com muita alegria, pois cheguei com boas 

indicações e referências para a execução do estágio e também com o objetivo de contribuir com 

avanços e melhorias para o departamento. 

 Meu estágio na empresa coincidiu com um período de transição societária, onde o antigo 

quadro estava passando todas as informações para a nova diretoria, que recém havia comprado 

a empresa. 

 Nos primeiros dias tratei de entender como funcionava a estrutura da empresa 

observando como se davam os processos e rotinas de cada setor, não somente onde estava 

estagiando. 

 Por questões de segurança de dados, a empresa me pediu que fosse cauteloso em colocar 

informações no meu relatório, em especial as financeiras, de forma que tentei escrever 

conforme o combinado e não inserindo dados financeiros expressos em cifras, se não de forma 

geral e teórica. 

Um ponto bem importante que percebi fragilizado por alguns momentos dentro da 

empresa, mas que de fato não são problemas da empresa, foram os fornecedores que entregam 

seus produtos e serviços sem nota fiscal e a empresa fica totalmente prejudicada com a ausência 

destes documentos fiscais para comprovar os gastos, o que gera algumas tensões dentro do setor 

financeiro especificamente. 

 Outro fator que pode ser observado como limite na empresa é a desorganização dos 

clientes na hora de solicitar os serviços, pois sempre há variação de quantidades, datas, recursos 

de forma que a HANA já está acostumada a lidar com estas situações, porém cada vez que se 

necessita resolver um problema específico de cada cliente ainda há turbulências nos processos.  

Acredito que meu relatório foi academicamente bem orientado e profissionalmente 

muito enriquecedor, no sentido de que todos os conteúdos aprendidos em sala de aula foram de 

certa forma manifestados na prática. 

 Uma das atividades que me proporcionou muita experiência dentro da empresa 

foi a participação no momento da construção de relatórios financeiros, pois juntamente com os 

gestores, pude analisar dados reais de uma empresa e aplicar os conhecimentos teóricos 

aprendidos na faculdade. 

 Realizar o estágio no setor financeiro me ajudou a ver que eu gosto muito de trabalhar 

nesta área e perceber que os desafios que se apresentam para este setor são muito grandes. 
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1- Introdução 

O relatório de estágio tem o objetivo de descrever as atribuições realizadas pelo aluno 

durante periódo de estágio supervisionado em uma empresa, sendo um documento de critério 

obrigatório para a conclusão do curso de Administração de Empresas, da Faculdade INESP. 

Nesse relatório relata as atividades desenvolvidas na empresa concedente do estágio, 

relacionando o conhecimento teórico adquirido no andamento do curso com o conhecimento 

aplicado na prática em realizar as rotinas administrativa da organização. 

Desse modo, o relatório descreve informações da empresa, tais como: histótico; objetivo; 

mercado de atuação; estrutura; produtos e serviços, detalhando as atividades desenvolvidas na 

empresa Eaton LTDA. 

 

2- Histórico da Empresa 

A empresa Eaton foi fundada em 1911 em Bloomfield, Nova Jersey, EUA, por Joseph 

Oriel Eaton II, Viggo V. Torbensen e Henning O. Taube que investiram em uma nova ideia 

para a época: o primeiro eixo de caminhão acionado por engrenagem. Uma empresa 

multinacional americana-irlandesa de energia composta por mais de 96 mil funcionários, 

fazendo negócios em mais de 175 países. Gera serviços e produtos que fazem uso da energia 

elétrica, hidráulica e mecânica de maneira mais eficiente, segura e sustentável. Sua sede está 

localizada em Dublin, Irlanda. No Brasil a planta de São José dos Campos foi a primeira e 

atualmente tem mais 5 unidades produtivas da divisão automotiva. 

3 . Objetivo da Organização 

A empresa tem como objetivo fornecer soluções hidráulicas, de controle de movimento, 

abastecimento de fuselagem, pneumática de fuselagem e de motores, produtos aeroespaciais 

que ajudam a controlar os sistemas de propulsão de navegação aérea, além do gerenciamento 

e distribuição de combustível. 

4 . Descrição da Área de Atuação da Empresa 

4.1 Ramo de Atividade 

Atua no mercado com produção automotiva, fabricação de peças, e assistência técnica, 

oferecendo esclarecimentos e atendimento, para garantir a satisfação do cliente. 

4.2 Serviços e produtos 
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A Eaton produz uma ampla gama de produtos e serviços, de sistemas com eficiência de 

combustível a ferramentas de gerenciamento de cadeia de energia e componentes que 

conduzem aeronaves comerciais de forma segura. 

 Aerospace actuators and motion control 

 Backup de energia, no-breaks, proteção contra surtos e distribuição de energia 

para TI 

 Bombas 

 Cilindros 

 Componentes eletrônicos 

 Conectividade e dispositivos para instalação 

 Controle de tração e diferenciais 

 Controles, automação e gerenciamento de força de veículos 

 Controles industriais, automação e sensores 

 Distribuição de energia e sistemas de controle de média tensão 

 Ducting solutions 

 Embreagens e freios 

 eMobility 

 Filtration solutions 

 Gabinetes 

 Iluminação e controles 

 Mangueira, tubos, conexões e conectores 

 Motores e geradores hidráulicos 

 Plásticos 

 Proteção de circuitos elétricos 

 Segurança, automação, teste e medição de processos 

 Sistemas de combustível, emissões e componentes 

 Sistemas de direção 

 Sistemas de distribuição e controle de energia de baixa tensão 

 Sistemas de segurança, detecção de incêndio e iluminação de emergência 

 Soluções para motores 

 Soluções para redes e concessionárias de energia 

 Support systems 
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 Tacos de golfe 

 Transmissões 

 Válvulas 

 

5. Estrutura da Empresa 

A EATON LTDA localizada em São José dos Campos, SP, é composta por 

aproximadamente 540 colaboradores dividido em 3 turnos. Composto por 1 diretoria geral 

e 6 staffs que gerenciam as áreas da empresa: Manufatura, Engenharia, Materiais, Recursos 

Humanos, Environment, Health and Safety (Segurança, Saúde e Meio Ambiente) e 

Controladoria. 

 
Figura 1 - Fluxograma da Empresa 

Fonte: Autor 

6 - Estrutura funcional do departamento 

Organograma da área que é composto por um gerente, dois analistas e dois estágiarios além 

dos aprendizes que dão suporte para a área. 
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Figura 2 - Fluxograma do Departamento 

Fonte: Autor 

7 - Atividades externas desenvolvidas 

O estagiário tem responsabilidades e carga horária definidas em um termo de 

compromisso assinado entre ele, empresa e instituição de ensino.  

Durante o tempo de estágio em uma organização, o estagiário realiza suas atividades 

durante 4 ou 6 horas de trabalho. Toda a execução das tarefas diárias pelo estudante deverá 

ser supervisionada por um profissional responsável da área. 

O estágio em recursos humanos na Eaton tem dois seguimentos principais, o que ficou 

designado foi a responsabilidade pela Comunicação interna, suporte aos funcionários nos 

programa de reconhecimentos da empresa, suporte da área, atendimento aos funcionários e 

fornecedores, apoio na analise de cumprimento de alguns contratos (restaurante da empresa), 

beneficios, desligamentos, organização de campanhas e eventos, além do impulso na entrega 

de projetos focados em melhoria da área. 

7.1 – Comunicação Interna   

A comunicação interna tem papel estratégico para o negócio. Ela é responsável por 

alinhar os valores e objetivos da empresa com os funcionários, contribui para o clima 
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organizacional, e mantém a equipe informada, motivada e engajada. Os principais meios de 

comunicação internas que ficam sob responsabilidade do estagiário e fazem parte de sua 

rotina de trabalho são: TV, quadros de aviso, e-mails, WhatsApp e reunião semanal com 

funiconários.  

Toda semana é preparado materiais de comunicação a ser passado nesta reunião semanal 

chamada de Conexão, que acontece toda segunda-feira/terça-feira. As áreas que preparam 

materiais enviam para o estagiário que fica responsável por compilar em uma unica 

apresentação, além de preparar o material de RH, como aniversariantes por tempo de serviço 

do mês, destaques de programa de reconhecimento, alguma alteração de beneficio, alguma 

novidade, etc. Após a reunião por esses canais, se prepara os mesmos conteúdos para envio 

pelo e-mail e impresso nos quadros de comunicação. Os mais importantes são adaptados para 

a TV corporativa e enviados por grupo de WhatsApp. 

7.2 – Suporte nos Programas de Reconhecimento 

Na Eaton tem programas com foco em melhoria contínua e o estagiário dá suporte no 

papel de RH desses programas.  

 Grupo de Excelencia Contínua – Programa com foco em realização de 

projetos por funcionários para alguma melhoria de seu setor, após a 

finalização do projeto é avaliado e os funicionários são premiados. O papel do 

estágiario neste programa é cadastrar os grupos, dar direionamento em caso 

de dúvidas, agendar a aprsentação do projeto e realizar a premiação (quantia 

em dinheiro enviada para a folha de pagamento). 

 Programa de Melhoria Imediata – Similar ao GEC, porém são ideias 

individuais e de melhoria imediata de seu setor, não se passando por realização 

de projeto. Cada ideia equivale a uma pontuação que pode ser trocadas por 

brindes variados (mochila, camiseta. tábua de churrasco, caneca de vidro, etc). 

O estagiário de RH fica responsável pela troca desses pontos por brindes, 

reposição do estoque através de contato com fornecedorees por e-mail e 

telefone, e apresentar quem foram os destaques (quem mais deu ideias 

aprovadas pelo gestor) do mês por área e turno. Esses destaques são 

recompensados pelo esforço a cada três meses com um gift card.O 

atendimento ao funcionário é desenvolvido sempre que houver necessidade, 
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presencialmente ou por telefone em caso dos outros turnos. Auxilia nas 

dúvidas que surgem, mostrando total apoio e paciência e direciona o 

atendimento para que seja solucionado. 

7.3 – Atendimento ao funcionário 

O atendimento ao funcionário é desenvolvido sempre que houver necessidade, 

presencialmente ou por telefone em caso dos outros turnos. Auxilia nas dúvidas que surgem, 

mostrando total apoio e paciência e direciona o atendimento para que seja solucionado. 

Um bom atendimento Aumenta o nível de satisfação com o trabalho, podendo aumentar 

a produtividade, melhorar o clima organizacional e reduzir o número de  possíveis conflitos 

internos.  

8 – Relações da Teoria Administrativa com a Prática 

A administração é o principal objetivo da empresa, está presente em todos os segmentos, 

pois é preciso fazer o planejamento das finanças da área, dos projetos para alcançar excelentes 

resultados.  E também liderar os setores e pessoas, a controlar as atividades para desenvolver 

a mensuração do negócios e a organização que persiste em ambientes bem estruturados e 

organizados. 

Atuar como estagiário em uma empresa de grande porte traz uma ampla visão e é possível 

colocar em prática os aprendizados durante os estudos com facilidade e ter uma certa 

autonomia em tomadas de decisão.  

Se tiver contato direto com a diretória é ainda mais fácil observar as estratégias para 

realizar as tomadas de decisões, tirar dúvidas sobre os processos, verificar como é feito o 

planejamento semanal, mensal e anual. Desse modo, obtendo ainda mais conhecimento para 

o crescimento profissional. 

9 – Análise Crítica 

A administração é voltada para o gerenciamento de recursos financeiros e humanos para 

alcançar as metas e aplicar liderança, o planejamento, organização e controle para gerar 

grandes resultados. 

Uma estrutura de recursos humanos dentro da empresa, que realize um trabalho eficaz 

na gestão de pessoas, é uma garantia a mais de produtividade e alto engajamento dos 

colaboradores. No entanto, o foco no ambiente de trabalho e nas pessoas que convivem nele 

todos os dias só é possível com a otimização dos processos burocráticos. Uma vez 
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aprimorados, os profissionais do RH são capazes de focar no que realmente importa: a 

qualidade de vida e bem-estar dos colaboradores para que a empresa prospere. 

Desse modo, é possivel verificar que o objetivo de se estagiar no RH é ser preparado para 

ser um analista da área. Pois em empresas de grande porte cada funcionalidade e áreas são 

estabelecidas de forma muito organizada, não podendo ter muito contato com as atividades 

realizadas em outra área que seja possível entrar com a formação de Administração de 

Empresas, deixando assim o aprendizado totalmente limitado e direcionado.  

10 – Conclusão 

 Em julho de 2021 tive a oportunidade de iniciar o estágio na Eaton, na área de Recursos 

Humanos, acredito que por conta da minha experiencia anterior que também foi na área de 

Recursos Humanos. Durante meu curso tive o privilégio de estagiar em duas grandes 

empresas, no ramo industrial e posso dizer como são semelhantes a organização e a cultura 

das empresas desse ramo. Particularmente não tenho a certeza que seja a área que quero seguir 

para minha carreira profissional, mas foi e é, sem dúvidas, um ótimo mecanismo de 

aprendizado e desenvolvimento tanto pessoal quanto profissional. 

O conteúdo estudado na teoria nem sempre é compreendido como deveria ser, mas 

quando  colocado em prática fica nitido o quanto a administração está presente no dia a dia. 

Essa oportunidade é o inicio de uma carreira profissional, na qual é importante para 

desenvolver os conhecimentos e habilidades  aprimorando o conteúdo teorico com a prática.  

11- Referências 

 EATON.Sobre nós. Disponível em: https://www.eaton.com/br/pt-br/company.html. Acesso 

em: 17 set. 2022; 

 EATON.Produtos. Disponível em: https://www.eaton.com/br/pt-br/company.html. Acesso 

em: 17 set. 2022; 
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INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste relatório é expor e detalhar os aprendizados teóricos adquiridos 

no estágio realizado durante do curso de Administração, da Faculdade INESP, sendo 

elaborado no campo da disciplina Estágio Supervisionado, na modalidade 2. 

O estágio desenvolveu-se na empresa Ardagh Metal Packaging, no setor de 

Facilities, na cidade de Jacareí/SP. 

Neste relatório será aprestado, de forma objetiva, um resumo histórico da empresa e 

a descrição do seu mercado de atuação, assim como a localização de suas unidades e 

estruturas no Brasil, os objetivos, missão, visão e valores. Também será discorrido a 

respeito da área de atuação do estágio realizado e os aprendizados decorridos da 

experiência.  

  



 

1. HISTÓRIA DA EMPRESA  

 

Fundada em 1932 como Irish Glass Bottle Company, em Dublin, o grupo Ardagh 

Group é uma empresa irlandesa de recipientes de vidro e metal, com sede em 

Luxemburgo. Atualmente opera 65 unidades fabris em 16 países, empregando 20 mil 

pessoas em seus negócios. Hoje, o grupo possui fábricas em diferentes localidades da 

Europa e nas Américas, e teve aproximandamente US$ 10 bilhões de receita no ano 

passado.  

O grupo possuí duas divisões, denominados Ardagh Metal Packaging (AMP) para a 

produção de metal e Ardagh Glass Packaging (AGP) para a produção de vidro. No país 

ela conta, por enquanto, apenas com a produção de embalagens de metal. Globalmente, a 

AMP opera 23 instalações de produção em nove países, empregando cerca de 5.000 

funcionários e registrou receitas de US $ 3,5 bilhões em 2020. Ardagh Metal Packaging 

(AMP) é uma das líderes globais na produção e venda de embalagens de alumínio para 

bebidas. 

 No Brasil, o grupo Ardagh chegou, em 2016, e conta com o escritório matriz 

localizado na cidade de São Paulo. Atualmente, existem três fábricas no país, onde duas 

são de fabricação de latas para bebidas, em Jacareí, interior de São Paulo, e outra em 

Alagoinhas, na Bahia e, em Manaus, no Amazonas, onde fica a planta de tampas, 

inaugurada em 2018 que representa um dos maiores investimentos da Ardagh no mundo. 

O atual CEO da Ardagh Metal Packaging (AMP) Brasil é o Jorge Bannitz. Recentemente 

a organização anunciou que inaugurará mais uma fábrica de latas na cidade de Juiz de 

Fora em Minas Gerais e que em breve, passará a fabricar garrafas de vidro Ardagh 

também em Juiz de Fora. 

1.1. Endereços 

O escritório matriz da AMP no Brasil fica localizada na Rua Ministro Jesuíno 

Cardoso, 454 - Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, CEP 04544-051. A fábrica de 

Jacareí, no qual o estágio foi realizado se encontra no endereço Rodovia Geraldo Scavone, 

2400 - Jd. Califórnia, CEP 12305-490. No interior da Bahia, a fábrica fica localizada na 

Rodovia BR 101, Km 112 - S/N - Polo Cerâmico – Alagoinhas, CEP 48107-000. Por fim, 

na capital do Amazonas, a fábrica de tampas se localiza na Avenida do Turismo, 13520, 

Bairro Tarumã, Manaus, CEP 69041-010. 



 

2. OBJETIVOS DA ORGANIZAÇÃO 

2.1. Missão 

Ser o parceiro preferido em embalagens. 

2.2. Visão 

Entregar inovações aos clientes proporcionando um ambiente inspirador aos 

colaboradores e criando um valor sustentável ao negócio.   

2.3. Valores 

• Confiança; 

• Trabalho em equipe; 

• Excelência.  

 

3. DESCRIÇÃO DO MERCADO DE ATUAÇÃO DA EMPRESA 

 

O alumínio é um metal reciclável que gera bom retorno financeiro para os 

trabalhadores e empresas que atuam nesta área. Grande parte do alumínio que é reciclado 

no Brasil tem como origem as latas de refrigerantes, cervejas e sucos, e devido a isso o 

mercado de latas é um dos mais vantajosos e lucrativos. Poucos produtos no mundo são 

facilmente reconhecidos por sua sustentabilidade, praticidade e estilo como a lata de 

alumínio para bebidas. A embalagem mais reciclada do planeta, contribui e muita para 

economia sustentável, e possui mais 30 anos de fabricação no Brasil.  

Segundo dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio 

(Abralatas) o aumento no consumo do material foi de mais de 80% em uma década (2011 

a 2021). Mesmo com o segundo ano de pandemia, o desempenho das latinhas de alumínio 

para bebidas no Brasil cresceu 5,2% na comparação com o ano anterior, registrando um 

faturamento de R$ 18,3 bilhões, com 33,4 bilhões de unidades consumidas no período. 

O alumínio permite a criação de embalagens diferenciadas e modernas e, por ser leve 

e resistente, diminui o custo do transporte, reduzindo a pegada de carbono dos produtos. 

No caso da latinha de alumínio, além de gelar as bebidas mais rápido, as vantagens 

incluem uma melhor conservação do sabor do produto, pois impede a incidência de luz, 

até a economia de espaço nos pontos de vendas, trazendo vantagens para os varejistas.  



 

Falando especificamente da Ardagh Metal Packaging, a organização vem se 

destacando cada vez mais no mercado de pois entende a importância em desenvolver 

estratégias comerciais bem planejadas, visando sempre alcançar as melhores 

performances no mercado. Prova disso é o excelente resultado nos primeiros meses do 

ano, com desempenho acima de seus concorrentes em comparação ao mesmo período de 

2021, batendo recorde nas vendas de latas em abril e de tampas em julho deste ano. 

 

4. DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA EMPRESA 

Ainda pouco conhecido, o conceito de Facilities trata-se dos serviços de infraestrutura 

como limpeza, segurança e manutenção e a tudo que pode facilitar os processos do dia a 

dia de uma organização, literalmente é um facilitador e auxilia na integração de pessoas 

e processos. 

Na prática, a área de Facilities é responsável por coordenar o ambiente empresarial 

por completo, oferecendo suporte, tanto a atividade principal, como prestando auxílio aos 

usuários, para garantir o funcionamento das atividades que ocorrem dentro das 

organizações. Com o objetivo de manter a organização em perfeitas condições de uso, 

especialmente no que se refere à organização, à limpeza e à higiene, é fundamental a 

presença do departamento de Facilities, por ser ele o responsável em manter todas as 

condições da organização em perfeita harmonia, desde a área do cafezinho, aos banheiros, 

das salas individuais, às salas de reunião. Da recepção à diretoria. Tudo deve estar sob a 

vigilância do profissional de Facilities. Resumindo, é área que é o responsável pelos 

bastidores da organização. 

Na Ardagh, o setor de Facilities vem se expandindo a cada ano, ganhando cada vez 

mais destaque e responsabilidades. Resumidamente, atualmente, a área é responsável pela 

gestão dos contratos de Alimentação, Transporte de Funcionários e Limpeza e 

Jardinagem, também administram todos os processos relacionados à gestão de viagens, 

gestão da frota e serviços de courrier. 



 

5. ESTRUTURA DA EMPRESA NO BRASIL 

 

 

6. ESTRUTURA DO DEPARTAMENTO 

 

 

7. ATIVIDADE DESENVOLVIDAS 

 

Em janeiro do ano de 2021, iniciei o estágio na empresa, na área de Facilities, na qual 

ainda permaneço e obtive a oportunidade de ser efetivada, esse ano, no mês de junho, 



 

como Assistente de Facilities. Durante o período de 1 ano e 5 meses que estive como 

estagiária as atividades que executei foram:  

Suporte gerais à Gerência de Planta, com a criação de apresentações em Power Point, 

follow up das atividades conforme for solicitado, auxílio em projetos internos da fábrica. 

Suporte aos colaboradores, treinamento ou esclarecimento de informações relacionados 

as viagens, sistema sap, lançamento de reembolsos de viagens no sap concur, informações 

das políticas internas, reservas de carros/salas, e assuntos em geral. Também foram 

executadas atividades relacionadas a conservação da infraestrutura predial, como 

solicitação de reparos civis e ajuste temperatura ar-condicionado, administração de 

materiais de escritório, reservas de salas, ajustes na copa e máquina de café. 

Auxílio no processo de viagens, como o agendamento das viagens dos gerentes de 

planta e diretores (que estão na planta em alguma viagem), através do site da Globalis 

(sistema de agendamento de voos, hotéis, locação de veículo), acompanhamento e 

aprovação para emissão dos vouchers, organização de traslados conforme voos 

solicitados com o envio de e-mail para os motoristas com a programação de traslados e 

agendamento de traslados de todos os colaboradores da unidade quando solicitado. 

No auxílio da gestão dos contratos com os fornecedores dos serviços de Facilities, 

também inclui a administração das pagadorias, recebimento dos relatórios de consumo e 

notas fiscais dos fornecedores via e-mail, análise dos relatórios e notas, abertura de 

requisição no sistema SAP referente ao pagamento, rateando (quando necessário) por 

centro de custo, acompanhamento das aprovações no sistema, entrega do documento no 

departamento Fiscal garantindo que tudo esteja conforme.  

Realização de compras através do cartão corporativo, como materiais de escritório, 

matérias de manutenção, realização de serviços gráficos, de chaveiro, lavagem dos 

veículos etc. O processo começa pelo recebimento de e-mail com valores, descrição do 

item a ser comprado pela área requisitante, qual o centro de custo pagador pela despesa, 

e aprovação da compra pelo supervisor de Suprimentos / Diretoria da área / Diretor 

Financeiro - para as compras emergenciais (que não constam na política do uso cartão 

corporativo e ultrapassam o limite de valor), solicitação do cupom fiscal ou nota fiscal do 

estabelecimento e arquivamento da nota para futura prestação de contas ao Contas a Pagar 

via sap concur. Mensalmente, é efetuada a prestação dessas compras, através do sistema, 

ao receber a fatura, é necessário realizar a conferência, deve-se lançar as notas em cada 



 

despesa, justificar os gastos e alocar no centro de custo dos solicitantes, após isso 

acompanhar a aprovação a fim de garantir que cumpra o prazo para pagamento.  

Controle dos serviços de courrier e motoboy, recebe-se via e-mail do formulário de 

solicitação de serviço de motoboy / courrier, constando todos os detalhes para a coleta, é 

enviado e-mail para as empresas de motoboy / courrier para agendamento do serviço, 

recebimento do motoboy / courrier na recepção com as informações e documentos do 

serviço que será feito, acompanhamento da execução dos serviços e retorno ao solicitante 

sobre a conclusão do serviço prestado pelo motoboy / courrier.  

Gerenciamento dos veículos da frota, recebimento de e-mail da empresa locadora para 

envio de quilometragem atual das placas dos veículos, agendamento de revisão preventiva 

e corretiva quando necessário, verificação junto a portaria referente a ocorrências nos 

veículos da frota, realização de auditorias 3 vezes por semana nos veículos e registro das 

informações, envio dos veículos para a higienização e lavagem periodicamente, reservas 

dos veículos para o colaboradores, controle da agenda de disponibilidade, acionamento 

do seguro quando necessário, controle de multas, identificação do condutor infrator 

através da planilha de utilização dos veículos da portaria, encaminhamento da despesa 

para pagamento do colaborador que cometeu a infração e acompanhamento do 

pagamento.  

Auxílio no controle e planejamento de budget do centro de custo, verificação de todas 

as despesas/contas contábeis da área, análise do orçamento anterior, verificação junto a 

fornecedores fixos sobre reajustes contratuais, análise das premissas de viagens e 

planejamento de gastos, análise de cada item com justificativa junto ao Gestor, envio do 

budget para controladoria no prazo estipulado. 

Realização mensal de auditorias de 6S nas áreas de responsabilidade do departamento 

de Facilities, que inclui o recebimento do cronograma de auditorias do mês, ir até a área 

e realizar o levantamento e avaliação os pontos de acordo com os itens solicitados no 

checklist, preencher o checklist com as ações, atualizar o plano de ação, inserir a 

pontuação e atualizar na pasta da rede as informações. 

Auxílio na gestão de contratos de Limpeza e Jardinagem, conferência dos check lists 

semanais de limpeza, solicitação de atividades relacionadas a limpeza para a líder da 

equipe, vistoria e acompanhamento da qualidade dos serviços, preenchimento mensal de 



 

SLA referente a satisfação com o fornecedor, acompanhamento e controle das 

documentações enviadas no sistema Bernhoeft e cobranças quando necessárias.  

Auxílio na gestão do contrato de Transporte de Funcionários, solicitação de inclusão 

de novos funcionários na rota, exclusão de funcionários desligados, ou quando solicitam, 

modificações semanais de mudanças dos itinerários devido as trocas de turnos dos 

colaboradores, atendimento de demandas, como reclamações, sugestões, 

encaminhamento das atualizações dos itinerários nos grupos. Preenchimento mensal de 

SLA referente a satisfação com o fornecedor e controle das documentações necessárias.  

Auxílio na gestão do contrato de Alimentação, avaliação do cardápio, programação 

dos eventos mensais que incluem a elaboração dos pratos, sugestão dos temas e 

decorações, degustação e aprovação de receitas. Agendamento de coffees para as 

reuniões. Controle de qualidade, vistoria da operação e estrutura, gestão dos documentos 

operacionais para as auditorias, administração da catraca de controle de acesso, 

cadastramento dos funcionários no sistema para acesso. Preenchimento mensal de SLA 

referente a satisfação com o fornecedor, acompanhamento e controle das documentações 

enviadas no sistema Bernhoeft e cobranças quando necessárias.  

Acompanhamento e organização para as auditorias internas e externas das 

certificações das IS0 22000, 45001, 9001 e 14001 relacionadas aos serviços da área, como 

o contrato de Alimentação e Limpeza/Jardinagem, Transporte de Funcionários. 

Organização dos documentos, adequação dos processos operacionais, estrutura, 

acompanhamento do auditor na área. 

 

8. PROJETOS E MELHORIAS 

 

Durante o estágio adquiri muitos aprendizados e consegui me desenvolver tanto 

profissionalmente como pessoalmente. Foi uma das experiências mais enriquecedoras de 

minha breve carreia e contribuiu muito para o meu crescimento devido as inúmeras 

atividades que desenvolvi e pelo diversificado escopo de tarefas que realizei. 

Um dos maiores desafios que enfrentei nesse período foi o desenvolvimento do meu 

projeto de estágio, que faz parte do Programa Crescer da Ardagh Metal Packaging. Este 

programa tem como objetivo oferecer ao estagiário a oportunidade de vivenciar na prática 



 

temas atuais e relevantes por meio de um processo de desenvolvimento estruturado, com 

uma agenda de aprendizado que inclui a realização de um projeto voltado à sua área, que 

é apresentado aos líderes da empresa. Este projeto se chama Yellow Belt, e é oferecido a 

todos os estagiários um treinamento referente a metodologia para que ao longo do ano de 

estágio possa ser desenvolvido o projeto utilizando as ferramentas DMAIC.  

O projeto que eu desenvolvi no ano de 2021 era relacionado à gestão das 

documentações operacionais para as auditorias dos contratos da área de Facilities. 

Durante o processo tive grandes dificuldades pois envolveu uma série de análises e coleta 

de dados, me dediquei profundamente e ao final obtive grande sucesso, com a aceitação 

100% e resultados positivos na aplicação além de que foi apresentado para toda a diretoria 

da empresa que aprovou. Hoje ainda podemos ver os frutos desse projeto com os 

resultados sempre positivos nas auditorias que passamos e vivenciar isso foi e é muito 

gratificante.   

9. CONCLUSÃO 

 

Nessa experiencia, posso concluir que desenvolvi muitas das minhas habilidades 

interpessoais e intrapessoais. Primeiramente, sempre sonhei em estagiar em uma 

multinacional, mas nunca imaginei que conseguiria entrar, por ser muito concorrido. 

Muitas das vezes nem encaminhava meu currículo por pensar que não seria chamada. 

Quando consegui uma entrevista na Ardagh foi por indicação de uma colega, que até hoje 

sou muito grata.  

Logo quando entrei na empresa já comecei enfrentando muitos desafios pois no meu 

segundo mês de estágio minha supervisora do estágio saiu de férias e eu precisei assumir 

as atividades da área sozinha, com apenas um mês de empresa. Lembro de ter ficado 

muito nervosa e apreensiva antes dela sair de férias, pois tinha muito pouco tempo para 

aprender as atividades e no começo é sempre complicado por ser um processo de 

adaptação, há muitas informações para absorver e não tem como aprender tudo em um 

mês. Foi um grande desafio, mas dei o meu melhor e no final tudo deu certo. Além dessa 

situação no começo, durante todo o desenvolvimento do estágio houve vários outros 

desafios, uma das partes mais difíceis foi conduzir o projeto de estágio, semanalmente eu 

participava de reuniões para follow up do desenvolvimento das atividades e precisava 

administrar a minha agenda para cumprir os prazos, conciliando com as diversas tarefas 



 

de rotina, que já eram muitas. Também precisava, a cada conclusão de fase, realizar uma 

apresentação para o time do meu projeto e isso incluía o gerente da unidade, esse foi outro 

ponto de tensão, apresentações nunca foram o meu forte, sempre ficava nervosa antes das 

apresentações e minha primeira apresentação foi quando tinha apenas três meses na 

empresa, fazia pouquíssimo tempo e queria muito demonstrar o meu potencial ao mesmo 

tempo que estava muito apreensiva. Essa, sem dúvidas, foram uma das situações mais 

desafiadoras. Depois com o passar do tempo e com as outras reuniões que eu conduzia 

fui pegando o jeito e ficando menos nervosa, o que agregou muito para o meu crescimento 

profissional. Além das apresentações também foi bem difícil o desenvolvimento do 

projeto em sim, pois envolvia uma séria de análises, coleta de dados, criação de novos 

procedimentos, busca de informações, foi bem difícil todo o processo, as análises das 

ferramentas eram bem complexas, mas o resultado foi muito satisfatório. Ao final do ano, 

foi realizado uma apresentação para a diretoria da empresa, mostrando todas as 

realizações e o resultado, que foi um enorme sucesso e orgulho para mim. É muito 

gratificante receber grandes responsabilidades pois é quando você percebe que confiam 

no seu trabalho, e isso foi o que não faltou no meu estágio, sempre tive inúmeras 

atividades importantes que sempre me empenhem para executar com qualidade, 

recebendo muitos feedbacks positivos. Com certeza a prova de que desenvolvi um bom 

trabalho foi quando em junho deste ano, logo pela manhã de uma terça-feira, fui chamada 

a sala do gerente da unidade, juntamente com a gerente da minha área e minha supervisora 

de estágio, onde recebi o convite para o cargo de assistente, foi um momento de grande 

alegria e realização, sem dúvidas ter o seu trabalho e esforço reconhecido e conseguir a 

tão sonhada efetivação é muito gratificante. 

Em resumo, toda a experiencia vivida foi muita satisfatória e enriquecedora, estou 

confiante de que está área que pretendo atuar e focar para me desenvolver 

profissionalmente, sempre me dedicando para uma carreira de sucesso no futuro. A 

realização do estágio é uma grande oportunidade de vivenciar na prática todas as lições 

estudadas durante o curso e que fazem muito mais sentido e se tornam mais claras quando 

executadas. Posso concluir que, o meu estágio foi muito bem-sucedido, sempre obtive 

ótimos resultados nas avaliações e feedbacks com a gerência e obter a efetivação na área 

foi a certeza que estão satisfeitos com o meu trabalho e estou fazendo a coisa certa.  
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