
O organograma é um gráfico que representa hierarquicamente as

partes de uma organização que pode ser um órgão, uma associação ou

uma empresa, Toda Matéria (2020).

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este trabalho buscou demonstrar a vivencia da empresa na prática, a

empresa pode validar quanto é importante um gestor que desenvolve a

arte de empreender, mudar, conquistar e de inovar, e que faz com que

seus colaboradores sejam motivados para o trabalho.

Embasado nas informações do trabalho percebeu-se que a empresa é

uma organização que sempre busca por melhorias inovação para

satisfazer cada vez mais os clientes, e trabalhando de forma que os

colaboradores sempre se sintam mais motivados.

O estágio proporcionou uma experiência fantástico, pois, foi possível

ver vários assuntos assistidos em sala de aulas, acontecendo na prática,

compreendendo melhor como um profissional de administração deve agir,

podendo observar e aprender inúmeras coisas para a nossa vida

profissional.

Como dito no trabalho, foi capaz de associar as teorias vistas durante

o curso e as práticas na empresa segue colocando em pratica a sua visão,

missão e valores.
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INTRODUÇÃO
Nos dias atuais, o mercado está mais competitivo e os consumidores bem mais

exigentes, com isso, é essencial para os acadêmicos de qualquer curso, o estágio

supervisionado, para conhecerem melhor o seu campo de atuação. Diante das práticas

utilizadas no estágio, é o momento de descobrir e aprimorar habilidades e técnicas, e irá

ter oportunidade de ter o contato direto com a realidade profissional, adquirindo mais

experiências com os veteranos, além disso efetivar as teorias obtidas pela a observação.

O presente relatório, foi feito em campo, pela a disciplina de estagio supervisionado,

que é um trabalho obrigatório, com o objetivo de ligar os conhecimentos adquirido em

sala de aula, e atrelar com as atividades que a empresa irá possibilitar para o estagiário.

O trabalho é dividido em três partes, a primeira é feita uma breve apresentação e

contextualização teórico da empresa, na segunda tem o propósito de retratar e

caracterizar o Supermercado e o terceiro contém as conclusões e considerações finais do

estágio a bibliografias e alguns anexos.

TEORIA X PRÁTICA
Pelo o que foi dada nas disciplinas em sala de aula, do início até o sétimo semestre do

curso de Administração, o estágio na organização possibilitou compreender melhor as

teorias passadas pelos os professores e me qualificou para utiliza-las de forma corretas e

eficaz.

A organização já existia a missão, visão e valores, só que não de forma coerente, já

fazia os processos de recrutamento, ela já se utilizava do marketing de forma bem eficaz

utilizando vários meios de comunicação. Já na questão do estoque e a qualidade dos

produtos a empresa já tem uns bons conhecimentos e sempre melhorando a sua

logística, para garantir melhores produtos para seus clientes.

O administrador da organização tinha bastante conhecimentos de muitas coisas, mas

de outras não, como a questão da análise S.W.O.T, onde ele pode compreender o modo

de analisar os setores e onde pode ser melhorado, e em outros procedimentos a

organização desenvolve bem e tem bastante interesse em melhorar em todos os pontos.

A teoria vs práticas tem uma grande importância, pois, foi capaz de associar as teorias

adquiridas em sala de aula com as práticas desenvolvidas no estágio, ficou bem mais

compreensível que um administrador profissional é de estrema importância em qualquer

que seja a empresa pequena ou grande porte.
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