
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com base no relatório apresentado, pode-se notar que a empresa de

Distribuidora de Alimentos é uma grande empresa, que está sempre

buscando melhorias e grandes transformações de avanço. Pode-se

constar que essa empresa preocupa-se com o seu resultado final, com

seus clientes, colaboradores, com seus produtos e com os seus

processos.

Pode-se afirmar que a experiência que a disciplina proporcionou foi

insubstituível e de grande importância para minha evolução pessoal e

profissional. Lições como ter mais responsabilidade, pontualidade,

organização, boa comunicação, entre outras, foram objetivas através

dessa experiência incrível.

Com isso, foi possível aplicar todos os conhecimentos adquiridos no

decorrer do curso e vivenciar na pratica tudo o que foi ensinado. Desta

forma, pode-se concluir que a empresa é uma organização que segue

seus princípios e objetivos, buscando sempre melhoria na tentativa de

oferecer as melhores condições para seus stakeholders.

Por fim, nessa prática da disciplina de Estágio Supervisionado, pude

reafirmar para mim mesma que o caminho que estou seguindo é o correto

e que não irei me arrepender de escolher o curso de administração.
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RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO II

Aluno (a): Isabele Áurea de Souza Azevedo

Supervisor: Prof. Esp. Anderson Terceiro de 

Albuquerque

INTRODUÇÃO
O estágio supervisionado foi realizado no período 06 meses em uma Distribuidora de

Alimentos localizado na cidade de Tianguá - Ceará. O presente trabalho apresentará suas

características como missão, visão, valores, breve histórico da organização e da história

de sua fundação. Além das informações de como funcionam os setores de recursos

humanos, marketing, logísticas, dentre outros setores fundamentais de que são

exclusivos de uma organização de médio porte.

O trabalho também relatará a análise da aplicação da teoria aprendida no decorrer dos

semestres no curso de administração com a prática da experiência do estágio

supervisionado diante da empresa. Como também ver uma abrangência nas formas de

gestão dos respectivos gestores.

TEORIA X PRÁTICA
De acordo com as teorias vistas durante as aulas ministradas do curso de

administração, a disciplina de estágio supervisionado na empresa de Distribuidora de

Alimentos, proporcionou acompanhar de perto várias teorias e entender como elas

funciona na prática. A seguir, algumas observações acerca da experiência:

Pode-se notar que e empresa já tinha bastante noção de como uma boa administração

deve ser feita. Já contava com o planejamento organizacional, histórico missão, visão e

valores. A organização conhecia bem as estratégias de marketing e como aplicá-las.

Quanto ao armazenamento de produtos, por ser uma empresa de grande porte, já

contava também com uma grande área pra estocagem, tanto câmaras frigoríficas, quanto

para o armazenamento de produtos secos.

Um ponto importante que chama atenção é a busca da diretoria e dos colaboradores de

sempre quererem ser mais (maiores e melhores). Eles estão sempre em busca de

melhorias, investimentos e oportunidades. Isso mostra que, mesmo sendo uma empresa

de grande porte, a equipe acredita no seu potencial e sabem que tem capacidade de

serem maiores ainda.

Acredita-se que a grande lição dessa disciplina foi conciliar a teoria e a prática. É

muito interessante ver de perto como funcionam os processos dentro de uma

organização, como são as pessoas, os problemas, a demanda, o fluxo de caixa, etc. Tudo

isso é uma grande lição.

ADMINISTRAÇÃO GERAL
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