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RESUMO 

 

O presente estudo tem como temática a importância do estágio para o desenvolvimento de 

competências estratégicas do administrador. O estágio pode ser uma experiência impar e de 

grande crescimento para o acadêmico, oportunidade de ampliar horizontes e agregar valores e 

competências oriundos da profissão de administrar. O objetivo do estudo é analisar a 

importância do estágio para o desenvolvimento de competências estratégicas na 

administração, sendo também objetivo especifico discorrer sobre a gestão de pessoas, as 

funções do administrador, suas competências e as nuances que devem ser facilitadas para a 

formação do profissional da administração. O referencial teórico está embasado em autores 

renomados na área como Chiavenato (2010), Dutra (2012), Gramigna (2006), Maximiano 

(2006), Vergara (2006), Zarifian (2008), dentre outros. A metodologia da pesquisa foi de 

cunho bibliográfico, com consultas em artigos, documentos oficiais e livros, e a pesquisa de 

campo, qualitativa, com uma amostra por conveniência, em que foi aplicado um questionário 

para um público de vinte e cinco estudantes do curso de administração, com intuito de aferir 

questões acerca da evolução e trabalho empreendido no período do estágio. A experiência do 

estágio colabora para a formação e desenvolvimento de competências estratégicas, 

expandindo o conhecimento, torna o educando mais capaz e seguro. O profissional do futuro 

se delineia desde sua formação acadêmica. A visão do administrador deve ser do líder 

empreendedor, dinâmico, competente para mudanças e apto para administrar organizações. 

Com o estágio tais características e competências passam a ser focadas, pelos acadêmicos e 

pelas organizações que visam o engrandecimento do profissional de administração e do 

sucesso organizacional. 

 

Palavras-chave: Gestão de Pessoas. Competências Estratégicas. Estágio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present study has as its theme the importance of the stage for the development of strategic 

competencies administrator. The internship can be an odd and great growth for the academic 

opportunity to broaden horizons and aggregate values and skills derived from the profession 

of managing experience. The objective of the study is to analyze the importance of the stage 

for the development of strategic skills in administration, is also aimed at discussing specific 

people management, administrator functions, its powers and nuances that must be facilitated 

for the formation of professional administration. The theoretical framework is rooted in 

renowned authors in the area as Chiavenato (2010), Dutra (2012), Gramigna (2006), 

Maximian (2006) and Vergara (2006), Zarifian (2008), among others. The research 

methodology was for bibliographic nature with queries on articles, official documents and 

books, and field research, qualitative, with a convenience sample, in which a questionnaire to 

an audience of twenty-five students of the course management was applied, in order to assess 

questions about the evolution and work undertaken during Stage. The placement experience 

contributes to the formation and development of strategic skills, expanding knowledge, the 

learner becomes more capable and secure. The professional of the future present since their 

academic training. The vision should be the administrator of the entrepreneurial, dynamic, 

competent and able to change to deliver leading organizations. Stage with such characteristics 

and skills become focused, by academics and organizations aimed at the enhancement of the 

delivery of professional and organizational success. 

  

Keywords: People Management. Strategic Competencies. Internship. 
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INTRODUÇÃO  

 

O estágio consiste em importante instrumento no processo educativo do 

indivíduo, preparando-o para o trabalho produtivo, inserindo-o no ambiente organizacional de 

trabalho, onde poderá exercitar e aprimorar suas competências através da aplicação prática 

dos conhecimentos.  

Os tempos modernos inspiram uma formação global e profissional de sujeitos 

aptos a desenvolverem competências e superar desafios, principalmente no quesito da 

administração, tarefa primordial dentro da gerência organizacional. O estágio é o inicio desse 

processo profissional, experiência que será de grande importância no decorrer da sua 

formação. 

Os ensinamentos em sala de aula são trazidos para o ambiente profissional através 

do estágio. O estudo em questão visa abordar a importância do estágio e sua relação com a 

formação profissional do administrador. O objetivo geral é analisar a importância do estágio 

para o desenvolvimento de competências estratégicas do administrador. O referencial teórico 

foi embasado em autores renomados que trazem o assunto em questão como Chiavenato 

(2010), Dutra (2012), Gramigna (2006), Maximiano (2006), Vergara (2006), Zarifian (2008), 

dentre outros.  

A metodologia da pesquisa foi de cunho bibliográfico, com consultas em artigos, 

documentos oficiais e livros, e uma pesquisa de campo, de formato qualitativo, sendo 

realizada uma amostra por conveniência, em que foi aplicado um questionário para um 

público de vinte e cinco estudantes do curso de administração, com intuito de aferir questões 

acerca da evolução e trabalho empreendido no período do estágio. 

Para melhor orientação, o corpo do trabalho foi dividido em partes, tendo o 

capítulo primeiro a gestão de pessoas, perfazendo um breve histórico envolvendo seu 

conceito, o percurso de sua evolução, sua contribuição para a cooptação e aplicação de 

políticas a fim de aprimorar as aptidões humanas nas organizações.  Discorrendo também 

sobre a necessidade de criar políticas de atração, aprimoramento e manutenção dos talentos 

humanos, apresentando o capital intelectual como o diferencial de uma organização que, 

diante da competitividade causada pela globalização, necessitará contar com um quadro de 

pessoal forte e capacitado a oferecer respostas viáveis aos diversos desafios por que passam as 

empresas. 
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O segundo capitulo apresenta a gestão por competências em que se enfoca o 

desenvolvimento e uso das competências do administrador e das pessoas como artifício 

estratégico integrado para atingir os objetivos e metas traçados na estratégia geral da 

organização. Considerando a variedade de fatores que podem influenciar no desempenho de 

uma empresa, apresenta-se como instrumento o destaque dentre as demais o desenvolvimento 

das funções de planejar, organizar, dirigir e controlar do administrador que tem por 

responsabilidade garantir a obtenção de produtividade e lucratividade à empresa. 

O terceiro capítulo faz uma abordagem sobre o estágio como uma atividade 

educativa que agrega conhecimento teórico e prático no ambiente de trabalho. Respaldada 

pela Lei 11.788/2008 que dispõe sobre as normas gerais do estágio curricular, discorre sobre 

sua definição, características e importância deste para a complementaridade da formação 

acadêmica do estudante. 

O estudante, que inicia sua vida profissional ao ingressar na instituição 

universitária onde se desenrola a aquisição de conhecimentos teóricos através da pesquisa 

científica, ativa sua mentalidade crítica, reflexiva e analítica dos desafios vivenciados pelas 

organizações através do estágio, ampliando assim suas possibilidades de ingressar no mundo 

do trabalho ao encerrar suas atividades acadêmicas. 

O quarto capítulo trata da análise da pesquisa de campo, a qual foi realizada por 

meio de um questionário com 15 (quinze) questões apresentado a 25 (vinte e cinco) alunos 

que já estiveram ou estão participando de estágio e que são alunos do curso de administração, 

alguns concluindo ou na eminência de finalizar sua graduação. A pesquisa de campo foi 

fundamental para se comprovar os fundamentos teóricos expostos no trabalho. A análise dos 

dados coletados durante a pesquisa de campo ajudou a solidificar os conhecimentos 

apresentados a partir da pesquisa bibliográfica. Por fim, apresenta-se a conclusão do trabalho 

em que se reflete sobre a fundamentação teórica sedimentada pela pesquisa de campo em que 

se comprova a contribuição efetiva do estágio para a formação do discente. 
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1 GESTÃO DE PESSOAS  

 

As relações interpessoais dentro do ambiente de trabalho podem favorecer ou 

acarretar prejuízo ao desempenho da empresa.  A mão de obra ou os recursos humanos, 

denominações designadas à equipe de pessoas que compõem o quadro de trabalho de uma 

empresa, concentra um enorme potencial de desenvolvimento, merecendo assim uma política 

que defina práticas de organização, motivação, capacitação e orientação de comportamento 

humano, a fim de se promover postura profissional e boas relações com os companheiros, 

bem como fomentar o caráter prático e amistoso no ambiente de trabalho, tornando o 

profissional mais produtivo. 

A área responsável por criar e gerir os artifícios do desenvolvimento e 

relacionamento com as pessoas dentro das organizações é cognominado como Gestão de 

Pessoas, denominação que substitui o antigo nome de administração de recursos humanos, o 

qual sofreu ao longo dos anos não só mudanças na nomenclatura, mas também em sua 

filosofia e postura, voltando seu foco para o crescimento e desenvolvimento das pessoas, a 

fim de levá-las a atingir níveis mais altos de competência, criatividade e realização.  

Desse modo podemos dizer que a gestão de pessoas tem a missão de prover a 

instituição com mão de obra qualificada, estando incumbida de recrutar e selecionar pessoas, 

bem como aplicar os recursos humanos, ou seja, direcionar esse pessoal a partir de suas 

competências e necessidades da empresa, às vagas existentes.  

A gestão de pessoas também se designa a buscar formas de recompensa de 

pessoas, como forma de motivá-las e mantê-las na empresa. Deve também buscar formas de 

desenvolvimento e capacitação dos colaboradores, e estar atento aos desempenhos destes 

monitorando-os para aplicar medidas de correção ou remanejamento das funções. 

 Sobre o sistema de gestão de pessoas, Dutra (2012, p. 93) assevera o seguinte: 

 
O sistema gerado deve ter legitimidade. Esta é obtida e conservada na medida em 

que ele atenda às necessidades das pessoas e da empresa. Para tanto, é necessário 

envolvê-las e comprometê-las com a identificação de necessidades, e o processo de 

capacitação para a operação do novo modelo. Deve-se ainda adequar continuamente 

o sistema às necessidades e expectativas das pessoas e da empresa ao longo do 

tempo. Sob esse aspecto, o sistema de gestão de pessoas nunca é uma obra acabada; 

o processo deve ser contínuo. O sistema deve, ainda, dar suporte ao 

desenvolvimento da empresa e das pessoas. Com essa premissa em mente, o 

sistema, na medida em que é revisto, deve valorizar aspectos positivos encontrados 

na cultura da empresa. Assim, a construção e a reconstrução do sistema devem partir 

das políticas e práticas já existentes na empresa. 
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Na atualidade as decisões, no que diz respeito a deferência do capital humano, 

deve se obedecer a um planejamento da gestão de pessoas, o qual deve se alinhar aos 

objetivos da organização em determinado período. 

As transformações na área dos recursos humanos são visíveis, novos papéis são 

assumidos pelos profissionais da administração, tornando o processo administrativo múltiplo 

e cada vez mais estratégico. O administrador nos tempos modernos lida com a globalização, 

tecnologia, informação, conhecimento, serviços, ênfase no cliente, qualidade, produtividade e 

competitividade.   

 

1.1 Conceito  

 

O conceito de gestão de pessoas veio substituir o termo administração de recursos 

humanos, uma vez que este se mostrou restrito a uma visão do pessoal que integra o quadro 

funcional de uma empresa como recursos material e financeiro. Surgiu também a substituição 

do termo empregado ou funcionário pelos termos colaboradores ou parceiros das 

organizações. Tais mudanças refletem a busca pela atualização das normas de gerenciamento 

do capital humano, em que, atualmente se busca alinhar ao planejamento estratégico das 

organizações. 

Para melhor inferir a compreensão do termo de gestão de pessoas é preciso 

compreender como ela surgiu e as transformações pelas quais ela atravessou. As mudanças 

são suscitadas pelo desempenho humano, pelas constantes alterações no mercado vigente, seja 

pelo víeis da globalização, pelas transformações sociais e econômicas, bem como pela 

natureza do ser humano em se aperfeiçoar e cultivar novas descobertas almejando galgar 

crescimento e melhor desenvolvimento humano. 

Segundo Chiavenato (2010) a gestão de pessoas, como hoje é denominada, sofreu 

uma evolução histórica desde que foi criada no século XIX, passando por diversas fases como 

a fase contábil em que se colocavam os custos em primeiro lugar e os empregados eram vistos 

como simples mão de obra, devendo ser controlados os seus atrasos, saídas e ausências. 

Já a fase legal foi marcada pelo estrito cumprimento da legislação, vigorou entre 

os anos de 1930 e 1950, tendo como marco a criação da Consolidação das Leis Trabalhistas – 

CLT. Durante esse período foi criada também a função de chefe pessoal. 

A fase tecnicista teve maior ênfase entre as décadas de 1950 e 1965 e empregava a 

burocracia como referencial de praticidade. Surgida durante o governo de Juscelino 
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Kubistchek teve como marco a implementação da indústria automobilística no Brasil. A 

mudança nos organogramas das empresas provocou o surgimento dos subsistemas de 

Recursos Humanos - RH inaugurando uma preocupação com a eficiência e desempenho dos 

funcionários da época. Esse período relegou ao RH a responsabilidade pelo recrutamento, 

seleção, treinamento, cargos e salários, higiene e segurança, benefícios e outros.  

A partir da implementação do movimento sindical em 1965 houve uma revolução 

dos trabalhadores que impulsionou mudanças na área gerencial. Entrava em foco a situação 

humanística tornando-se relevante os indivíduos e suas inter-relações. Prova disso é que o 

gerente pessoal retomou seu lugar até então ocupado pelo gerente de relações industriais. Essa 

foi a fase administrativa. 

Essa fase administrativa vigorou até os anos 80 quando se percebeu a necessidade 

de se repensar a forma de gerenciar pessoas dadas às constatações de que os modelos 

tradicionais se mostravam insuficientes para atender as expectativas tanto das empresas como 

das pessoas. 

Desse modo é que surgiram em meados da década de 80 os primeiros programas 

de planejamento estratégico, vinculados diretamente ao planejamento estratégico central das 

organizações. Esse período foi marcado pela discussão em volta do tema da gestão de pessoas 

observando-se a necessidade de uma revisão nas formas de sua efetivação nas empresas, 

assim como os conceitos e ferramentas de gestão.  

Somente a partir da década de 90 é que se notam algumas mudanças concretas 

tanto na área empresarial quanto na área de gestão dos recursos humanos. É o que se 

denomina de gestão de pessoas articulada por competências em que se configuram novas 

premissas e conceitos no que diz respeito à relação entre empresa e pessoas. 

Vale ressaltar que antes o capital humano dentro das organizações estava fadado à 

submissão de regras e normas de controle rígido. As evoluções no sistema de gerenciamento 

de pessoas ocorreram por conta da necessidade das organizações em aperfeiçoar os recursos 

tecnológicos e humanos. Como explica Stewart (2002), na Economia do Conhecimento, 

inaugurada pelo avanço tecnológico, a qual se caracteriza pela exigência, por parte dos 

clientes, por uma produção de bens e serviços de qualidade. Isso exige conhecimento e 

recursos tecnológicos e, segundo Stewart (2002), alterou as relações entre funcionários e 

empresas. 
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Fischer e Fleury (2008, p. 172) complementam que “o trabalhador, que por 

ocasião da Era Industrial era considerado como um fator de produção passou a ser entendido 

como o trabalhador do conhecimento”. 

Drucker (2002) ainda enfatiza que a globalização tornou mais simples e ágil a 

reprodução de produtos e serviços podendo ser um fator diferencial de originalidade a pessoa 

ou pessoas que realiza a ação. Fato esse que leva as empresas a motivarem seus colaboradores 

por meio do reconhecimento de suas habilidades técnicas. 

A moderna gestão de pessoas consiste no desenrolar de inúmeras atividades 

integradas visando o alcance de efeitos sinergéticos e multiplicadores tanto para as 

organizações como para as pessoas que a compõem. Dessa forma, a gestão de pessoas busca 

auxiliar o administrador a desempenhar todas as funções dentro do processo administrativo 

como o planejamento, a organização, a direção, orientação e o controle e avaliação dos 

projetos, programas, gastos, investimentos e resultados (CHIAVENATO, 2010). 

 
A Gestão de Pessoas – GP refere-se às políticas e práticas necessárias para 

administrar o trabalho das pessoas, tais como: agregar talentos à organização; 

integrar e orientar talentos em uma cultura participativa acolhedora e 

empreendedora; modelar o trabalho seja individual ou em equipe de maneira a torná-

lo significativo; agradável e motivador; recompensar os talentos pelo excelente 

desempenho e pelo alcance de resultados como reforço positivo, avaliar o 

desempenho humano e melhorá-lo continuamente, comunicar, transmitir 

conhecimento e proporcionar retroação intensiva; treinar e desenvolver talentos para 

criar uma organização de aprendizagem; proporcionar excelentes condições de 

trabalho e melhorar a qualidade de vida no trabalho; manter excelentes relações com 

talentos, sindicatos e comunidade em geral; aumentar a competitividade dos talentos 

para incrementar o capital humano da organização e, consequentemente, o capital 

intelectual (CHIAVENATO, 2010, p. 15) 
 

O diálogo dentro da organização é peça chave para prosperar o entendimento, a 

execução dos projetos e o alinhamento das ideias. A GP une o capital humano e atua com um 

gerenciamento eficaz e eficiente para suscitar no gestor, nos colaboradores e nos parceiros um 

ambiente de crescimento, aprimoramento das suas capacidades e de seus talentos.  

Partindo do pressuposto de que as pessoas são peças fundamentais na estrutura 

organizacional de uma empresa Fischer e Fleury (2008, p.12) conceitua a gestão de pessoas 

como sendo: 

 
O conjunto de práticas administrativas colocadas em execução pela direção de uma 

empresa para atingir os objetivos que tenha fixado. Dessa forma, o método de gestão 

compreende o estabelecimento de condições de trabalho, a organização do trabalho, 

a natureza das relações hierárquicas, o tipo de estruturas organizacionais, os sistemas 

de avaliação e controle dos resultados, as políticas em matéria de gestão de pessoas 

e os objetivos, os valores e a filosofia de gestão que o inspiram. 
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Desse modo é possível dizer que a gestão de pessoas consiste numa cooptação e 

aplicação de políticas e procedimentos técnicos e práticos definidos com o objetivo 

de administrar os comportamentos internos e potencializar as aptidões do basal humano nas 

organizações. 

 Fischer e Fleury (2008, p. 18) relatam em seu artigo o seguinte:  

 
O diferencial na gestão de pessoas e de processos de aperfeiçoamento reside em 

superar a visão tradicional da administração de recursos humanos que concebe as 

pessoas como recurso semelhante aos demais ou como extensão dos demais recursos 

da organização. 
  

A gestão de pessoas se baseia na participação, capacitação, envolvimento e 

desenvolvimento dos colaboradores tendo como objetivo a valorização das pessoas que 

compõem o quadro de trabalho (AGUIAR, 2006). 

 

1.2 Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas 

 

As atuais disposições do mercado têm provocado alterações nos sistemas 

econômicos e sociais forçando as organizações a voltarem seu olhar para o modelo de gestão 

de pessoas, o qual tem se mostrado um diferencial competitivo, fazendo-se necessário, 

portanto criar políticas de captação, aprimoramento e manutenção de seus colaboradores para 

formarem um quadro forte, sinérgico e focado em resultados e assim assumirem um caráter 

eficiente sobressaindo-se de maneira vantajosa no comércio. Confere à Gestão de Pessoas a 

missão de encontrar, atrair e manter as pessoas que a organização precisa. 

Segundo Aguiar (2006), o diferencial competitivo das empresas está em seu 

capital intelectual, que na linguagem empresarial refere-se ao potencial da equipe de pessoas 

que integram o quadro de trabalho de uma empresa. A capacitação das pessoas é essencial 

para que o crescimento e o resultado da organização sejam positivos. Assim, o gerenciamento 

de talentos se torna imprescindível para o processo da organização, sendo bastante valorizado 

e buscado em todos os níveis.  

Nesse contexto, Chiavenato (2010) acrescenta que o talento envolve aspectos 

importantes para a competência individual, a saber: conhecimento, habilidade, julgamento e 

atitude.  

Seguindo esse raciocínio, Gramigna (2006) considera que uma gestão voltada 

para resultados deve seu desempenho à capacidade de atrair, desenvolver e reter pessoas 

talentosas. 
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Diante da globalização do mercado constata-se, porém, a insuficiência de 

investimentos na capacitação específica dos recursos humanos internos para atender as 

demandas desse mercado, ainda que as empresas assumam que há em seus quadros de 

funcionários um número considerável de talentos.  Esse fato, segundo Gramigna (2006), força 

as empresas a uma disputa por profissionais no mercado externo com melhores qualificações. 

Sobre esse aspecto Gramigna (2006, p. 04) afirma o seguinte: 

 
A área de Recursos Humanos, antes centralizadora e responsável por todos os 

processos de pessoal, vem assumindo, finalmente, seu espaço estratégico, 

descentralizando-se, distribuindo as responsabilidades pelo desenvolvimento das 

pessoas aos gerentes diretos, instrumentalizando-se para uma nova ordem e partindo 

para uma gestão integrada e focada no negócio.” 
 

Der Ley (2012) ressalta que a busca pela otimização dos lucros, acompanhados 

pela necessidade de redução de custos, tem submetido a área de profissionais a uma avaliação 

no desempenho burocrático em detrimento do desenvolvimento adequado das suas 

possibilidades de colaboração para o crescimento da empresa. 

Na perspectiva de Chiavenato (2010) as pessoas que trabalham numa organização 

são o seu mais importante aporte, por isso precisam ser vistas de forma mais humana, como 

parceiras capazes de colaborarem com conhecimentos, habilidades, competências e não de 

forma mecânica como simples mão de obra.  

Baseado nas palavras do autor acima citado destaca-se a necessidade de 

desenvolvimento de pessoal como matéria primordial dentro da política de gestão de pessoas 

da empresa. Segundo Chiavenato (2010) a legitimidade da área de gestão de pessoas se 

desenrola com o vínculo apresentado com a sua capacidade de desenvolver pessoas e 

possibilitar que a empresa supere posteriores entraves tornando-a permanentemente atual e em 

crescimento constante.  

Dutra (2012) confirma esse pensamento a partir do exemplo que dá sobre duas 

empresas de mesmo porte atuantes no mesmo seguimento, porém a primeira não investe no 

desenvolvimento das pessoas, porque julga desnecessário para seu crescimento atual, embora 

cultive um ambiente de trabalho muito bom; a segunda, no entanto tem um custo adicional 

com o investimento no desenvolvimento das pessoas e se arrisca a perder pessoas preparadas 

para o mercado.  

Dutra (2012) destaca que o diferencial se apresentará no caso de ocorrer uma 

turbulência no mercado ou um rápido crescimento da demanda, nesse caso, a segunda estará 
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mais aparelhada para suscitar respostas, uma vez que, é possível se prever uma necessidade de 

redução dos quadros de trabalho por parte das empresas.  

Desse modo as pessoas da primeira empresa terão suas chances de recolocação 

profissional reduzidas, enquanto que a segunda terá mais possibilidades de mobilizar seu 

quadro do que a primeira, já que preparou pessoas e garniu seu banco de dados. O autor 

arremata afirmando que com o investimento no desenvolvimento das pessoas, a empresa 

também está em permanente processo de desenvolvimento apresentando, assim, melhores 

condições de se adaptar às novas exigências do mercado. 

A preparação de pessoal, no entanto, não é tarefa fácil e não basta à gestão de 

pessoas a consciência e visão de futuro, pois o planejamento das ações de capacitação e 

desenvolvimento de pessoas exige questões complexas como explica Chiavenato (2010), que 

são: a preparação de liderança, introdução de coaching e mentoring, educação corporativa 

continuada, gestão do conhecimento, aquisição de novos talentos e do aprendizado 

organizacional. 

Assim, no ponto de vista de Chiavenato (2010), a organização precisa criar ações 

organizadas voltadas para a aprendizagem formal e informal em que se possam concatenar as 

experiências passadas e as atuais, proporcionadas pela empresa, dentro de um prazo 

determinado de tempo, para oferecer a oportunidade de melhoria no desempenho humano. 

Isso inclui três áreas de atividades: treinamento, educação e desenvolvimento. 

O treinamento estaria vinculado à posição ou cargo que a pessoa ocupa. É um 

esforço individual visando majorar as probabilidades de desempenhar melhor suas 

responsabilidades  atuais.  

A educação envolve a totalidade das experiências adquiridas e apreendidas que 

preparam a pessoa para enfrentar e se adaptar aos desafios da vida e do mercado que exigem 

pessoas cada vez mais dinâmicas, flexíveis, mutáveis e inovadoras. 

No tocante ao desenvolvimento pode se vincular aos processos de ações 

educacionais focadas na pessoa do gestor a fim de desenvolver habilidades e competências 

gerenciais como a liderança, motivação, de condução de equipe e, sobretudo, gestão dos 

processos de GP.  

Já o desenvolvimento pessoal envolve experiências que não necessariamente 

precisam estar vinculadas ao cargo que a pessoa ocupa, mas que oportuniza desenvolvimento 

e crescimento profissional. Existem vários métodos de desenvolvimento de habilidades 

pessoais tanto vinculados ao cargo (rotação de cargos, posições de assessoria, e atribuições de 
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comissões) como fora do cargo (cursos e seminários, exercícios de simulação e treinamento 

fora da empresa) (CHIAVENATO, 2010). 

É preciso ressaltar, como lembra Dutra (2012), que o modelo de estruturação e 

organização da maior parte das empresas segue o padrão tradicional moldado no início do 

século XX, e por isso está assentado sobre relativa estabilidade e permanência. A era em que 

vivemos, todavia, apresenta instabilidade e mudanças e requer um esforço mais amplo e uma 

nova postura das organizações e das pessoas.   

Chiavenato (2010) ainda assevera que a única forma de estar à frente dos 

concorrentes é aprender mais rápido que estes, e que o processo de capacitação e 

desenvolvimento encoraja a aprendizagem e torna as pessoas capazes de: 

 
I - Desenvolver novas competências: para compreender o negócio e as causas e os 

efeitos de certas decisões estratégicas.  

II - Adquirir novos insghts: sobre como a missão organizacional influencia as 

decisões cotidianas na organização; 

III - Visualizar novos horizontes: combinando os novos insights e competências para 

ajudar as pessoas a verem mais claramente o que elas devem alcançar e como 

alcançar; 

IV - Sentir-se recompensada em seu trabalho: aprendendo e desenvolvendo suas 

habilidades e competências as pessoas se sentem mais satisfeitas e realizadas com 

aquilo que fazem. (CHIAVENATO, 2010, p. 411) 
 

Desse modo, é possível inferir que a eficácia e eficiência de uma empresa, nos 

dias atuais, dependem da capacidade de manter seus colaboradores no nível de aprendizagem 

constante, seja pela motivação de melhorias no cargo, seja pela motivação de crescimento e 

desenvolvimento pessoal.   
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2 GESTÃO POR COMPETÊNCIAS  

 

A gestão de pessoas de dentro de uma organização é influenciada por muitas 

variáveis relevantes para esta, tais como: a estrutura organizacional de cada empresa, a cultura 

vigente, o ambiente, bem como o negócio da organização, assim também como o meio 

tecnológico utilizado, os processos internos, dentre outros. Fato este que lhe fornece o caráter 

contingencial e situacional. 

A respeito do modelo de gestão por competências Gramigna (2006, p.18) destaca 

algumas de suas vantagens: 

 
- A possibilidade de se definir perfis profissionais que favorecerão a produtividade; - 

O desenvolvimento das equipes orientado pelas competências necessárias aos 

Diversos postos de trabalho; - A identificação dos pontos de insuficiência, 

permitindo intervenções de retorno garantido para a organização; - O gerenciamento 

do desempenho com base em critérios mensuráveis e passíveis de observação direta; 

- O aumento da produtividade e a maximização de resultados; - A conscientização 

das equipes para assumirem a co-responsabilidade pelo seu autodesenvolvimento, 

tornando o processo ganha-ganha. Tanto a organização quanto os colaboradores têm 

suas expectativas atendidas. 
 

Gramigna (2006) segue explicando que a gestão por competências evita o 

desperdício de tempo tanto para os gerentes como para os colaboradores com programas de 

treinamento e desenvolvimento de atividades que destoam das necessidades da organização e 

das exigências dos respectivos postos de trabalho. 

Zarifian (2008), porém destaca que o modelo de competência apareceu 

inicialmente de forma confusa para pesquisadores e consultores da época. Salienta que ao se 

tentar instrumentá-la houve um aprisionamento aos referenciais e práticas tradicionais de 

qualificação de emprego.  

Sobre o novo modelo de competência e como ele foi experienciado inicialmente 

por algumas empresas do setor moveleiro, Zarifian (2008, p.22) aborda o seguinte: 

 
Até agora, afirmavam gerências e responsáveis, avaliamos e gerenciamos nossa mão 

de obra levando em consideração suas habilidades corporais: sua destreza, a 

habilidade de seus gestos, sua rapidez na execução de tarefas. A partir de agora, 

precisamos gerenciá-la levando em consideração, prioritariamente, a solicitação que 

é feita a seu entendimento do processo de trabalho.  Passar da solicitação do corpo à 

solicitação do cérebro... Por mais simplista quanto esse discurso possa parecer 

(como é possível mobilizar seu corpo sem mobilizar seu cérebro?), ele marcava uma 

mudança significativa do ponto de vista gerencial cuja origem não residia em uma 

descoberta repentina da humanidade dos assalariados mas, de maneira quase 

prosaica, na percepção de uma mudança nas condições de produção desse setor. 
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Zarifian (2008) afirma que o novo modelo de gerência por competência encontrou 

espaço no setor empresarial, porque muitas indústrias buscavam uma forma de sair da crise 

através da qualificação e diversificação de seus produtos, bem como da expansão de serviços 

personalizados aos clientes. Para atingir seus objetivos necessitavam de pessoal qualificado 

para desempenhar essas competências o que implicou também em outras variáveis como: 

 

Nova prática de recrutamento mais fina e rigorosa (...) exigência de diploma que 

pudesse garantir instrução mínima; novo tipo de compromisso no que concerne à 

mobilidade interna (...) os assalariados se comprometiam a se envolver efetivamente 

com a empresa; insistência inédita na responsabilização dos assalariados: delegar 

responsabilidades, nas funções mais atingidas por variações do processo de 

produção e do mercado, em função do potencial de cada indivíduo; modificação dos 

sistemas de classificação e de remuneração para acompanhar as mutações citadas 

estava colocada, mas não resolvida (ZARIFIAN, 2008, p. 24). 
 

A partir dos anos 90 o modelo de competência foi incorporado tanto no âmbito 

governamental, na educação e do trabalho, quanto no aspecto empresarial. Sendo considerado 

de grande relevância para Zarifian (2008) essa evolução das competências não somente no 

tocante à gestão de pessoas, “mas por colocar luz na relação entre a estratégia, as funções 

críticas, as competências essenciais e as competências das pessoas” (ZARIFIAN, 2008). 

É preciso compreender de que forma se avalia a competência e o que gera 

expectativa de resultados de um colaborador dentro de uma empresa. Dutra (2012) explica 

que a avaliação acontece a partir da observação do desempenho do colaborador, ao qual ele 

define como sendo o conjunto de entregas e resultados de determinada pessoa para a empresa 

ou negócio.  

 

2.1 Competências Estratégicas  

 

O avanço da tecnologia, que poderia representar um retrocesso na contratação de 

pessoal, substituindo a mão de obra humana por máquinas, na verdade representou um avanço 

também no modelo de contratação e gestão de pessoal, passando-se a observar o potencial 

humano que cada empresa necessita. 

A meta das empresas é atingir um potencial de desempenho que a destaque diante 

das outras. Para isso é preciso observar os vários fatores que influenciam no desempenho das 

empresas nos mais diversos ambientes organizacionais. A competitividade dentro do mundo 

globalizado despertou nos empresários a atenção à adoção de planejamento e das estratégias 

adequadas para garantir a sobrevivência das empresas. 
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Assim é possivel inferir que é essencial às orgnizações a definição das 

competências imprescindíveis para a execução eficaz de suas tarefas a fim de satisfazer sua 

clientela e parcerias, se mostrando capazes de se destacarem no mercado cada vez mais 

competitivo. 

É oportuno salientar o que Chiavenato (2010) diz a respeito da instalação de um 

modelo de gestão por competência em uma organização, o qual significa “mapear as 

competências organizacionais e individuais que a organização precisa ter para que supere 

seus desafios estratégicos”.  

A definição das competências organizacionais necessárias ao desenvolvimento da 

empresa possiblita ao gestor uma visão mais ampla das habilidades, atitudes e conhecimentos 

de cada área e favorece a definição das atividades para desenvolver as tais competências 

almejadas. O que, segundo Perrenound (2006), facilita a definição também por parte das 

equipes de trabalho, das habilidades, conhecimentos e atitudes que deverão desenvolver para 

proporcionar crescimento ao estabelecimento. 

Dentre as competências a serem desenvolvidas na organização Gramigna (2006, 

p. 61) destaca as seguintes: 

 
I - Competências Essenciais: atividades mais elevadas que são a chave para a 

sobrevivência da organização e centrais para a formulação da estratégia; 

II - Competências Distintivas: atividades que os clientes reconhecem como 

diferenciadores de seus concorrentes e que provêem vantagens competitivas; 

III - Competências Organizacionais: Competências e atividades chaves esperadas de 

cada unidade de negócios da empresa; 

IV - Competências de Suporte: Atividades que são importantes para apoiar um leque 

de competências; 

V - Capacidades Dinâmicas: Capacidades de uma empresa de adaptar suas 

competências pelo tempo. São diretamente relacionadas aos recursos importantes 

para a mudança. 
 

Em posse do conhecimento das competências organizacionais, a área da gestão de 

pessoas poderá traçar melhor o perfil de um cargo e as competências necessárias ao bom 

desenvolvimento deste. Traçadas as competências individuais, por sua vez, as pessoas 

poderão saber exatamente como deverão atuar para contribuir para o crescimento da 

organização e por consequência alavanquem também suas carreiras. 

Baseado na discussão em torno dos novos conceitos da gestão estratégica de 

gestão de pessoas, apresentados por Zarifian (2008), pode-se dizer que esta “preconiza que as 

políticas da gestão de pessoal não devem ser passivamente integrada às estratégias de 

negócios devendo ser parte integrante dessa estratégia” (ZARIFIAN, 2008, p. 10). 

Sobre o assunto Chiavenato (2010, p. 76) explica o seguinte: 



20 

 

 

 
Um dos aspectos mais importantes do planejamento estratégico do GP é o 

alinhamento da função de GP com a estratégia organizacional. É necessário traduzir 

os objetivos e estratégias organizacionais em objetivos e estratégias de GP. Isto é 

feito através do planejamento estratégico de GP.   
 

Em outras palavras: o planejamento estratégico de uma empresa deve integrar um 

planejamento estratégico de gestão do capital humano como forma de antecipar a força de 

trabalho e talentos humanos adequados e necessários para a concretização da ação 

organizacional futura. Por sua vez, a gestão estratégica de pessoas deve ter em suas metas o 

incentivo do alcance dos objetivos individuais de cada pessoa para assim contribuir para o 

alcance dos objetivos gerais da organização.   

Assim o modelo de gestão de pessoas articulado por competências estratégicas 

prescinde os conjuntos de procedimentos, métodos e técnicas utilizados para um fim 

previamente definido e parametrizado por uma empresa. 

É possível observar que as estratégias traçadas por uma empresa para atingir seus 

objetivos exige dos profissionais maior qualificação para almejarem os melhores cargos e 

participarem da ação competitiva das empresas por profissionais mais preparados para 

enfrentar de modo criativo e produtivo os desafios enfrentados pelo ramo da empresa. 

Dutra (2012) explica que pode haver uma confusão entre processos e práticas no 

processo de gestão de pessoas. Essa confusão pode acontecer no momento em que se cria 

categorias nesse processo que, segundo Dutra (2012), dependendo dos objetivos e parâmetros 

da empresa, podem se classificar da seguinte forma: 

- movimentação; 

- desenvolvimento; 

- valorização. 

Segundo explica Dutra (2012) os processos operacionalizados na categoria da 

movimentação dizem respeito ao movimento físico da pessoa e a na empresa ou no mercado 

de trabalho, independentemente de haver vínculo empregatício. E compreende as práticas de: 

captação; internalização; transferências; promoções; expatriação e recolocação. 

Esses procedimentos têm relevância tanto para a empresa no tocante ao seu 

planejamento e contratação de pessoas, como para a pessoa que busca entrar ou continuar no 

mercado de trabalho como explica Dutra (2012, p. 61):  

 
Na perspectiva da empresa, a movimentação está ligada a decisões como 

planejamento e atração de pessoas, socialização e aclimatação das pessoas no 

mercado de trabalho etc. Da perspectiva da pessoa, a movimentação diz respeito a 
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decisões como inserção no mercado de trabalho, melhor oportunidade de trabalho, 

localização geográfica do trabalho, retirada do mercado de trabalho etc. 
 

Como, porém, a empresa pode conhecer esses talentos que estão por aí a fora? E 

como podem as pessoas saber sobre as vagas que estão disponíveis e nas quais elas se 

encaixam ou precisam se empenhar para merecerem tais vagas? Dentro desse contexto é que 

se classifica o processo de movimentação de pessoas como de fundamental importância para o 

setor de captação de recursos humanos, que, conhecendo a organização e suas necessidades 

reais e potenciais, se designa a descobrir talentos através da análise do perfil profissional e 

comportamental esperado, a fim de constituir uma relação de trabalho com colaboradores que 

ofereçam competências capazes de preencher certas vagas mediante a apreciação de requisitos 

específicos. Dutra (2012) acrescenta que ter um banco de dados atualizado é  um pressupostos 

imprescindíveis para “saber quem procurar, onde procurar e que tipo de relação será 

estabelecido entre a pessoa e a empresa” (DUTRA, 2012).  

É preciso deter além dos conhecimentos sobre o perfil profissional e 

comportamental dos aspirantes às vagas dispostas na organização. A captação de pessoas na 

visão das competências estratégias leva em consideração também as disposições de dedicação 

da pessoa em relação às necessidades atuais e futuras da empresa; as condições de trabalho; as 

condições de desenvolvimento profissional; as condições contratuais que dizem respeito aos 

vínculos empregatícios a serem estabelecidos. Os objetivos e expectativas do possível 

colaborador são importantes para se prever seu desempenho dentro da organização, pois 

explica Der Ley (2012, p. 249) que: 

 
Enquanto um indivíduo busca realização, responsabilidade, crescimento, promoção 

e reconhecimento, ou seja, buscam satisfação no trabalho, há outros indivíduos que 

buscam pagamento, vantagens adicionais, competência da supervisão, condições de 

trabalho e segurança, ou seja, buscam manutenção. As pessoas que buscam 

manutenção mostram pouco interesse pelo tipo e qualidade do trabalho; porém as 

que procuram satisfação gostam do que fazem e são tolerantes com o ambiente que 

cria dificuldades. 
 

A análise do perfil profissional juntamente com os outros quesitos pontuados 

acima, tendo em vista as necessidades reais da empresa, na abordagem da gestão estratégica 

de pessoas, é fundamental para formar uma equipe forte e motivada a fim de garantir um bom 

desempenho para a empresa no todo. 

Tais requisitos, no entanto, talvez não seja possível se verificar apenas numa 

entrevista ou através da avaliação do currículo, porque, diante da necessidade de pertencer a 

um quadro de trabalho, o indivíduo pode mascarar suas reais intenções. 
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No desenvolvimento de pessoas são abordados os processos que visam estimular e 

criar condições para capacitar o profissional a assumir imputações e cargos mais elevados e 

com maior nível de enredamento tendo em vista a fluxo profissional do indivíduo. Como 

explica Dutra (2012, p. 65): 

 
O conceito do desenvolvimento atrelado à complexidade é insuficiente para 

construir os instrumentos de sua gestão. Para dar direção e foco ao desenvolvimento, 

é preciso agregar os conceitos de competência e carreira – como capacidade para 

assumir atribuições e responsabilidades em níveis crescentes de complexidade. O 

segundo ponto a destacar é a possibilidade de atrelar os conceitos de competência, 

complexidade e espaço ocupacional à ideia de trajetória profissional. 
 

Um aspecto positivo do uso da abordagem por competência no desenvolvimento 

das pessoas, segundo Dutra (2012), é a criação de bases conciliatórias entre a pessoa e a 

organização, uma vez que a pessoa é vista não sob o aspecto do cargo que ocupa, mas a partir 

de sua trajetória, o que possibilita ao indivíduo almejar maiores possibilidades além do cargo 

que ocupa e uma relação mais duradoura e agregadora de benefícios dentro da empresa. 

Outros fatores positivos relevantes são apontados por Dutra (2012) no 

desenvolvimento de pessoas sob a ótica da gestão por competência, a seguir será apresentado 

algumas dos apontamentos realizados por Dutra (2012): 

*A análise das pessoas com base em sua individualidade: a contribuição mais significante 

seria que a pessoa deixa de ser avaliada em função do cargo que ocupa ou de um perfil que 

apresenta, e passa a ser analisada a partir de sua entrega. Caso se detecte que a entrega está 

abaixo do esperada é possível identificar os problemas que a organização precisa sanar e as 

deficiências individuais; 

*A análise das deficiências individuais: a partir da observação da capacidade de entrega ou 

não da pessoa é possível avaliar o porquê. Os problemas podem ser variados como: 

deficiências no nível de informação, conhecimento ou habilidades; problemas 

comportamentais,  problemas de orientação do desenvolvimento,  falta de formação básica 

etc. Porém o autor ressalta que essa avaliação objetiva estabelecer com a pessoa um plano de 

ação para o seu desenvolvimento e aferir se ele foi ou não efetivo; 

*Análise da efetividade das ações desenvolvidas: para medir a efetividade das ações do 

desenvolvimento cria-se  a cumplicidade entre a pessoa e a sua chefia em relação ao plano de 

ação de desenvolvimento. Percebeu-se que a cumplicidade majora a chance e sucesso do 

plano que será calculado a partir da transformação ou falta desta na entrega da pessoa com as 

ações de desenvolvimento; 
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*Adequação das ações de desenvolvimento: Dutra (2012) explica que as ações de 

desenvolvimento devem acontecer tendo como foco a identificação dos pontos fortes das 

pessoas, ressaltando a importância e se respeitar a individualidade e singularidade de cada um, 

mas se pensar no seu desenvolvimento usando de forma ordenada e sofisticada seus pontos 

fortes; 

*O processo sucessório que permite a preparação das pessoas: tendo em vista a 

velocidade com ocorrem hoje em dia as mudanças nas estruturas organizacionais é preciso 

preparar as pessoas para que possam no futuro enfrentar de forma adequada as complexidades 

da empresa e do mercado de trabalho. 

Analisando os desdobramentos dessas ações de desenvolvimento sob a ótica da 

gestão por competências, pode-se inferir que são realizadas com a finalidade de perceber não 

as deficiências e as possibilidades de exclusão dos profissionais que não se adéquam aos 

desafios da empresa, mas, tendo em vista os desafios pelos quais podem vir a passar a 

empresa, a finalidade é, portanto, formar em seu banco de dados pessoas que possam 

responder de forma positiva às novas necessidades de adequações da organização no mercado 

de trabalho. 

Faz necessário remeter à importância da avaliação do nível de desenvolvimento da 

pessoa para a definição de suas competências, pois é o nível de maturidade e autonomia da 

pessoa que determina o nível de desafio profissional que ela é capaz de enfrentar. Como 

explica Dutra (2012, p. 69): 

 
Os desafios atribuídos às pessoas, bem como a expectativa sobre seu desempenho, 

são determinados pelo seu nível de desenvolvimento. A melhor forma de medir o 

desenvolvimento é através da escala de complexidade. Em nossa experiência, a 

avaliação do desenvolvimento deve ser efetuada pela própria pessoa e por sua chefia 

imediata, com o acompanhamento de sua chefia mediata. O desenvolvimento da 

pessoa – sua capacidade de lidar com situações cada vez mais complexas – é 

patrimônio individual, e ela o levará para onde for. Ao atingirem a capacidade de 

atuar em determinado nível de complexidade, as pessoas não retrocedem. Há uma 

tendência de se remunerar o desenvolvimento com remuneração fixa. 
 

Para Chiavenato (2010) a opção das empresas pelo desenvolvimento em vista da 

realização profissional do colaborador se explica pelo fato de que a mentalidade da gestão de 

pessoas por competência se baseia no fato de que a organização é formada de pessoas e 

quando estas crescem a organização ou empresa cresce junto. 

Quanto à valorização de pessoas está ligada ao retorno que a empresa dará ao 

colaborador em reconhecimento de sua entrega e dedicação à organização. Dutra (2012) 

pontua essas recompensas se referem às expectativas e necessidades das pessoas que podem 
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ser de ordem: econômica, de crescimento pessoal, segurança, projeção social, 

reconhecimento, possibilidade de expressar-se através do trabalho entre outras. 

A partir dos aspectos aqui analisados é possível dizer que o uso da abordagem de 

competência estratégica pela gestão de pessoas agrega precisão e qualidade aos serviços, 

favorece tanto a empresa como o profissional, e imprime maior efetividade e eficácia no 

atendimento das necessidades do público alvo das organizações. 

 

2.2 Competências do Administrador 

 

Existente no cenário de profissões do Brasil há mais de 50 anos, a profissão de 

administrador tem sido influenciada pelas diversas modificações sociais por que passaram 

esta nação e mais recentemente pela globalização que modificou o cenário econômico 

mundial. Assim, a fim de acompanhar as modificações no meio empresarial, foram incluídas 

novas habilidades e competências ao cargo de administrador. 

O desenvolvimento das competências do administrador deve atender as demandas 

e necessidade do mercado globalizado e competitivo, contribuir para que as organizações 

promovam a adaptação do profissional e que as instituições de ensino discorrem a questão 

com o fomento de habilidades, adequando o currículo com as ações práticas.  

Segundo Andrade (2006) a regulamentação da profissão de administrador em 

1965 conferiu-lhe respeito e intensificou a busca tanto de pessoas que se identificavam com a 

profissão como das organizações que buscam profissionais habilitados a promover o 

desenvolvimento da empresa dentro do atual panorama competitivo e globalizado. 

Fischer e Fleury (2008, p.185) acerca do conceito de competência explana o 

seguinte:  

 
O conceito de competência é pensado como um conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes (isto é, conjunto de capacidades humanas) que justificam um 

alto desempenho, acreditando-se que os melhores desempenhos estão 

fundamentados na inteligência e personalidade das pessoas. Em outras palavras, a 

competência é percebida como um estoque de recursos, que o indivíduo detém. 

Embora o foco de análise seja o indivíduo, a maioria dos autores sinaliza a 

importância de alinharem as competências às necessidades estabelecidas pelos 

cargos, ou posições existentes nas organizações  
 

Para determinar as atribuições adequadas ao administrador cabe relatar sobre as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Administração, Bacharelado, 

estabelecidas pelo MEC (MEC, 2006. Art. 4º): 
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I - reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente, 

introduzir modificações no processo produtivo, atuar preventivamente, transferir e 

generalizar conhecimentos e exercer, em diferentes graus de complexidade, o 

processo da tomada de decisão; 

II - desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional, 

inclusive nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou 

intergrupais; 

III - refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua 

posição e função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento; 

IV - desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e 

formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre fenômenos 

produtivos, administrativos e de controle, bem assim expressando-se de modo crítico 

e criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e sociais; 

V - ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa, 

vontade de aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das 

implicações éticas do seu exercício profissional; 

VI - desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência 

cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em 

diferentes modelos organizacionais, revelando-se profissional adaptável; 

VII - desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos em 

organizações; e 

VIII - desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e administração, 

pareceres e perícias administrativas, gerenciais, organizacionais, estratégicos e 

operacionais. 
  

Em 2006 o Conselho Federal de Administração realizou pesquisas dentro do meio 

empresarial a fim de identificar as expectativas quanto às responsabilidades do administrador. 

As pesquisas apontaram que as habilidades veladas pelo mercado de trabalho em relação ao 

profissional de administração eram: responsabilidade; liderança; iniciativa; capacidade de 

trabalhar em equipe; tomada de decisão e criatividade. 

Vergara (2006) define que a atividade de administrador pressupõe o seguinte  a 

responsabilidade de  garantir à empresa altos índices de produtividade e lucratividade, para 

isso ele precisará planejar as ações e acompanhar a produção fiscalizando cada etapa do 

processo, controlando os recursos humanos e matérias de equipamentos envolvidos na 

produção, cujo objetivo dessas ações é evitar o desperdício e impedir os prejuízos à empresa. 

É oportuno lembrar de Jules Henri Fayol, um dos teóricos clássicos da Ciência da 

Administração e o fundador da Teoria Clássica da Administração, a qual se fundamentava na 

ênfase da estrutura necessária à organização para atingir a eficiência. Fayol foi quem primeiro 

definiu as funções básicas do administrador, que seriam Planejar, Organizar, Controlar, 

Coordenar e Comandar (POCCC). 

Sua teoria evoluiu com o passar do tempo, a função de comandar foi substituída 

pela liderança e Vergara (2006), baseado nas palavras do mestre, afirma que a administração 

pode ser compreendida como um processo que envolve o planejamento, a organização, a 
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liderança o controle da força de trabalho e o uso de todos os recursos organizacionais para 

alcançar os fins estabelecidos de forma eficiente e eficaz. 

Para Maximiano (2005) a atividade essencial para o sucesso do administrador é o 

planejamento, o qual consiste em uma ferramenta que auxilia pessoas e organizações a 

administrar suas relações com o futuro. Envolve a definição das metas, o estabelecimento das 

estratégias global e específicas, a definição das prioridades que implicam nas atividades a 

serem desenvolvidas de modo prático dentro de um prazo determinado, bem como as 

hierarquias para integrar e coordenar as atividades.  Em suma o ato de planejar significa 

definir aquilo que será feito, como e quando será executado. 

Outras definições foram agregadas ao ato de planejar como: 

- Planejar é definir objetivos ou resultados a serem alcançados; 

- É definir meios para possibilitar a realização de resultados; 

- É interferir na realidade, para passar de uma situação conhecida à outra situação 

desejada, dentro de um intervalo definido de tempo; 

- É tomar no presente, decisões que afetem o futuro, para reduzir sua incerteza. 

O processo de tomar decisões abrange ainda a definição dos objetivos da 

organização, que nesse caso se trata do planejamento externo. Quanto as decisões que 

abrangem a escolha de meios ou recursos para alcançar os objetivos, nesse caso se referem ao 

planejamento interno.  

Vergara (2006) explica que o planejamento fornece aos gerentes à sua equipe o 

norte, a direção para onde vai a organização, possibilita aos envolvidos conhecer a sua 

contribuição individual dentro das metas e objetivos, facilitando a cooperação e o trabalho em 

equipe.  

Pode-se dizer que ato de planejar possibilita ao administrador  a ter uma visão de 

futuro e assim se antecipar a desenvolver respostas adequadas aos possíveis impactos das 

mudanças vindouras. 

Quanto à organização como função administrativa cujo termo é constantemente 

associado e empregado como sinônimos de arrumação, ordenação, e eficiência, Chiavenato 

(2010) define como sendo a ordenação, divisão do trabalho e atribuição de tarefas e recursos, 

visando o alcance dos objetivos e resultados estabelecidos. 

A organização não deve estar vinculada somente à estruturação de cargo, mas 

deve ser entendida como um composto de responsabilidades, autoridades comunicações e 
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decisões das unidades organizacionais de uma empresa. Nas palavras de Chiavenato (2010, 

p.74) tem-se o seguinte: 

 
A estratégia organizacional não pode estar somente na cabeça dos dirigentes da 

organização. Ela precisa estar também na cabeça e no coração de todas as pessoas.  

São as pessoas que a implementam, realizam e provocam resultados. Para ser  

adequadamente implementada e atingir os fins a que se propõe a estratégia 

organizacional precisa ser entendida e compreendida pela generalidade dos membros 

da organização, de modo que todos saibam o sentido de seu esforço e dedicação 

pessoal.  
  

Chiavenato (2010) segue descrevendo a função básica da organização como sendo 

um estudo minucioso da estrutura organizacional da empresa para que seja bem definida e 

possam ser repassados aos demais membros, a fim de se atingir os objetivos estabelecidos da 

empresa. Sendo definida pelo autor como um dos principais desafios da Gestão de Pessoas, 

uma vez que existem estratégias de organização implícitas que estão apenas na cabeça do 

dirigente e pelo fato das pessoas a desconhecerem ficam fora do foco e dispersam suas. 

A organização é um elemento de integração, sinergia e foco que possibilita a 

mobilização de talentos e competências no sentido no sentido único de atender às 

necessidades reais e os objetivos estabelecidos de forma integrada com as estratégias da 

empresa.  

Saber orientar como fazer, fornecendo as condições necessárias dentro as 

situações inéditas entre as tarefas do cotidiano. Esta é uma das atribuições do administrador 

que deve atribuir tarefas, ainda que não domine as ferramentas tecnológicas, deve saber 

orientar como se quer o produto final. 

Esse saber orientar que pressupõe o ato de dirigir  ficou obsoleto com o tempo por 

se perceber que pela gestão estratégica de pessoas é que dentro das atuais exigências a 

respeito das competências do administrador ressalta-se a relação destas com as habilidades 

percebidas no líder.  

Isso porque se notou que a influência que garantiam melhor desempenho no grupo 

de empregados eram pessoas tidas como líder que lutavam pelos objetivos da equipe, 

auxiliando e motivando seus membros a executarem da melhor forma suas tarefas. As 

organizações modernas atentaram então para a importância da liderança no comportamento 

das pessoas dentro da empresa. 

Chiavenato (2010) define a liderança como sendo a capacidade de exercer 

influência no âmbito interpessoal numa situação dirigida por meio do processo da 

comunicação humana tendo em vista objetivos específicos.  
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A liderança nas organizações modernas é essencial ao administrador, uma vez que 

cada indivíduo esteja ele dentro ou fora da organização desempenha um papel próprio que em 

grupo, a partir das orientações do líder, atingem os objetivos do grupo com mais rapidez e 

eficiência.  Segundo Chiavenato (2010) essa relação propicia há uma troca de formações, em 

que o líder forma e formado, uma vez que ele é parte do sistema estando assim sujeito a sofrer 

as influências do sistema ao mesmo tempo que está constantemente influenciando os demais 

componentes do grupo. 

A liderança também pode ser compreendia como a capacidade do administrador 

de persuadir o grupo a se dedicar aos objetivos por ele defendidos ou partilhados.  

Segundo Hunter (2004) liderança é a capacidade de influenciar as pessoas a 

agirem e ajudá-las na esfera pessoal e profissional. Desse modo a função de administrador não 

fica relegada às funções de  

A liderança e a administração conferem o poder, característica, muitas buscadas 

por pessoas que se identificam com a profissão de administrador. Mas é possível diferir a 

natureza e a origem do poder conferido às duas situações.  

Quanto ao poder conferido ao administrador em relação à “coisa” administrada, 

Kouses e Posner (2007) atentam para o fato de ser necessário esclarecer que administrar não é 

o mesmo que tomar posse, e sim à administração, ao cuidado com os interesses de outros, 

sendo o seu poder de natureza formal e tem sua origem no cargo ou posição que exerce. 

Já o poder da liderança não tem necessariamente uma ligação com o cargo que 

ocupa é de natureza informal e sua fonte é a influência pessoal do líder, está mais ligado com 

valores que a pessoa traz do que com a posição. Kouser e Posner (2007, p. 345) explicam que 

“liderança é uma arte. E na arte de liderar, o instrumento do artista é o seu próprio ser. 

Dominar a arte de liderar é dominar a si próprio. Em última instância, o desenvolvimento da 

liderança é um processo de autodesenvolvimento”. 

A liderança, como explica Hunter (2004) constitui uma quebra nos paradigmas 

tradicionais de chefia, em que o foco é o lucro, ao contrário a liderança tem seu foco nos 

valores que permeiam a interação entre as pessoas. 

Segundo Silva (2007) não basta montar uma equipe forte a partir da seleção de 

pessoas capacitadas, é preciso mantê-las motivadas, e essa motivação é despertada pelo 

administrador que lança mão de suas habilidades de liderar. Ainda segundo a Silva (2007) as 

motivações podem ter muitas variáveis podendo estar associadas aos valores de 

sobrevivência, resultante das dificuldades econômicas, tecnológicas, organizacionais e 
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culturais num sentido bem amplo, porém Correa Neto (2007, p. 9) pontua que tudo varia 

conforme o ser humano e seu momento presente: 

 
As discussões acerca da motivação já avançaram bastante, porém a sua prática não é 

tão simples. Muitos líderes entendem claramente o valor de desenvolver a motivação 

tanto de fora para dentro por meio de prêmios e benefícios, quanto de dentro para 

fora, em cuja base podem estar presentes o próprio desenvolvimento e a evolução 

profissional, o prazer de aprender e se adaptar às mudanças tão constantes no 

mercado, a autoestima de atingir metas que levem ao pessoal. Assim, ainda faltam 

elementos que se aliem a esse projeto tão importante, tais como: sentimentos e 

emoções, estilos de se relacionar socialmente, histórico de vida, situação pessoal e 

familiar, anseios e planos para o futuro e, especialmente, a maneira de desafiá-lo  
 

Sobre as motivações, é possível dizer que é essencial ao administrador o aspecto 

da liderança para formar uma equipe forte que atinja um nível de desempenho dentro dos 

princípios da eficiência e eficácia. Que mobilize sua equipe a realizar suas tarefas de modo 

dinâmico, firme, desafiante e ao mesmo tempo esteja focado e atento aos interesses também 

de seus colaboradores. 

No que diz respeito ao controle é uma das fases que, por exigir características 

próprias ou talvez por fazer parte da fase final do processo administrativo, acabam por ser 

negligenciadas, resultando em problemas no resultado final, desperdiçando todo o trabalho do 

planejamento, execução e obtenção de resultados. 

Vergara (2006) explica que o controle estratégico consiste numa função 

administrativa essencialmente regulatória que objetiva medir e avaliar o desempenho das 

atividades, e responsável pela ação corretiva necessária.  

Se caracteriza por vincular as decisões ao nível institucional da empresa, abranger 

a empresa em sua totalidade, tendo sua orientação dimensionando-se a longo prazo. Seu 

conteúdo é genérico e sintético. 

Maximiano (2005) explica que devido à complexidade da atividade da empresa o 

controle não pode ser abordado apenas por um viés, pois há diversos tipos de controle que 

cabe ao administrador como: financeiros, contábeis, de produção, de qualidade, de 

inventários, de vendas, de pessoal, etc. Com isso se deduz que muitas pessoas são incumbidas 

das tarefas de acompanhamento e avaliação das atividades atuais e passadas comparando-as 

aos elevados padrões almejados pela empresa. Caso se perceba algum desvio, faz-se 

necessário tomar as devidas providências corretivas cabidas ao administrador. 

O controle acontece basicamente assim: para o sistema da empresa funcionar é 

preciso que haja os insumos, ou entradas que procedem de seu meio ambiente. Tais insumos 
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são registrados pelos diversos subsistemas e transformados em saídas ou resultados que 

podem ser produtos ou serviços, os quais retornam ao meio ambiente.  

Maximiano (2005) explica que a eficiência do sistema consiste em preservar uma 

relação equilibrada de insumos e resultados. Se houver algum caso de atraso nos insumos, por 

qualquer motivo, isso incorre em paradas ou esperas dos subsistemas, nesse caso ocorre a 

perda da eficiência. Em contrapartida se há um acúmulo de insumos por receio de 

retardamento nas operações, também se constata a perda da eficiência, pela existência de 

recursos não utilizados. Assim preciso evitar tanto o atraso, como o acúmulo de insumos ou 

entradas para que o sistema se mantenha produtivo. 

Do mesmo modo, se o sistema perde a eficácia se as saídas não atendem às 

demandas do meio ambiente, ou quando suas saídas são maiores do que a demanda. Por isso é 

preciso controlar insumos e saídas para que as atividades mantenham-se sempre dentro dos 

padrões aspirados. 

O controle auxilia o administrador a detectar as falhas ou erros em qualquer fase 

do processo, desde o planejamento até a execução, e abalizar medidas corretivas apropriadas a 

fim de sanar os problemas. 

Outra contribuição do controle é a prevenção de novas falhas ou erros, ou seja, ao 

corrigir as falhas existentes, o controle também propicia meios para evitá-los no futuro. 

Vergara (2006) classifica o controle como sendo um procedimento que orienta as 

atividades em vista de um objetivo já estabelecido, sua essência incide em averiguar se a 

unidade controlada está ou não atingindo os resultados aspirados.  

Maximiano (2005) arremata afiançando que o controle serve para: padronizar o 

desempenho; padronizar a qualidade de produtos e serviços oferecidos pela empresa; proteger 

os bens organizacionais de abusos, desperdícios ou roubos; limitar a quantidade de autoridade 

que está sendo exercida pelas várias posições ou níveis de registros escritos; avaliar e dirigir o 

desempenho das pessoas, por meio de sistemas de avaliação do desempenho pessoal. 

Pode-se então perceber que para uma empresa ser bem sucedida é preciso que ela 

seja confiada a um administrador competente que no caso deve saber utilizar de forma clara e 

objetiva as quatro funções da administração. 

 

2.3 Desenvolvimento de Competências  

 

Sobre o termo competência compreende-se que esta faz parte das diversas 
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dimensões humanas no tocante ao desenvolvimento de suas atividades. A fim de atender 

desde as necessidades mais básicas até às necessidades de satisfação de desejos, o homem é 

impelido à criação de conhecimentos e habilidades. 

Perrenound (2006) explica que as crenças e os valores subjacentes impressos nas 

ações humanas determinam um modo de ser, modus operandis do indivíduo no meio da 

coletividade. 

 Assim a competência pode ser compreendida como sendo o modo particular que 

um sujeito opera uma habilidade, englobando os processos de auto-estima e identificação do 

sujeito que possiblitarão a determinação dos diferentes graus de competência. 

Competência e habilidade são termos que, por estarem quase sempre associados, 

podem ser confundidos como de igual significado. Porém Gomes (2003) explica que a 

expressão habilidade tem uma acepção relativamente estável e está relacionada ao saber fazer, 

ou seja, à capacidade física ou mental de aprender, sendo relacionada à capacidade adquirida.  

Desse modo para Gomes (2003, p. 31) “compreender fenômenos, relacionar 

informações, analisar situações-problema, sintetizar, julgar, correlacionar e manipular são 

exemplos de habilidades”. 

Explicando sobre o termo competência Zarifian (2008, p. 15) propõe três 

definições: 

 
Competência é a tomada de iniciativa e responsabilidade do indivíduo em situações 

profissionais com as quais se defronta. 

Competência é uma inteligência prática das situações, que se apoia em 

conhecimentos adquiridos e os transforma, à medida que a diversidade das situações 

aumenta. 

Competência é a faculdade de mobilizar redes de atores em volta das mesmas 

situações, de compartilhar desafios, de assumir áreas de responsabilidade. 

 

Chiavenato (2010), porém explica que o termo competência associado à atuação 

administrativa pressupunha inicialmente a integração e a coordenação de um conjunto e 

conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e entorno (C.H.A.V.E.) que ao se expressarem 

determinam uma ação autêntica viabilizando performances satisfatórias em condições 

legítimas de trabalho mediante padrões pré-estabelecidos na área ocupacional.  

Baseado no exposto é possível inferir que a administração e o gerenciamento 

pressupõem o domínio de técnicas e habilidades visando o desempenho profissional favorável 

à organização. Desse modo cabe ao administrador planejar, organizar, dirigir e controlar 

recursos a fim de desenvolver as três competências individuais das quais: o conhecimento que 

se constituiriam, segundo Chiavenato (2010), das informações, conceitos, ideias e 
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experiências; a perspectiva que pressupõe a prática da ação e; a atitude que seria fazer as 

coisas acontecerem. Com isso Chiavenato (2010) adverte que a teoria da competência alude-

se exclusivamente ao indivíduo. 

Os novos arquétipos mundiais no âmbito empresarial aumentaram a 

competitividade e dificultaram a obtenção de lucro e crescimento que, segundo Gramigna 

(2006) o caminho para vencer tais desafios os empreendimentos precisam desenvolver as 

competências das organizações e as das pessoas. Gramigna (2006) salienta, que por conta 

disso é que as empresas são obrigadas a buscarem as competências que antes eram 

negligenciadas. 

Segundo Araújo (2010, p.20) sobre as competências do administrador na 

atualidade devem estar centradas sob o seguinte prisma: 

 
As competências se prestam a fomentar reflexões e viabilizar aprendizados mais 

duradouros e compatíveis com as necessidades do mundo organizacional, bem como 

a exercer maior influência em ambientes formais de educação e formação 

profissional, uma vez que o ensino-aprendizagem é também um processo de 

construção. Nas escolas de administração, destaca-se o enfoque de educação e 

formação de gerentes que reconhece o potencial não só de informar, mas também de 

transformar, ajudando o aluno a se descobrir, tornando-se um indivíduo mais capaz 

de compreender e lidar com as mudanças. 
 

Para Andrade (2006), vivencia-se a era dos administradores, o tempo moderno 

requer o foco desses profissionais em todas as áreas seja no segmento da indústria, do 

comércio, de serviços e do terceiro setor. Buscam-se profissionais que possuam uma visão 

global, de valorização do comportamento ético, da atitude empreendedora e do aprendizado 

contínuo. 

A formação em administração significa a capacitação de profissionais cidadãos 

habilitados para o exercício crítico das atividades de planejar, organizar, dirigir e controlar, 

fomentando o desenvolvimento das empresas, da sociedade e do sujeito de maneira ética e 

compromissada com o crescimento da sociedade. 

Dentre as habilidades para serem desenvolvidas destacam-se: reconhecer e definir 

problemas; equacionar soluções; pensar estrategicamente; introduzir modificações no 

processo produtivo; atuar preventivamente; transferir e generalizar conhecimentos e 

desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e formulações 

matemáticas. 

Resende (2003) relaciona competências administrativas à aquisição e 

transformação de conhecimentos, habilidades, interesse e vontade em vista de resultados 

práticos, indicando em sinal de incompetência a posse de conhecimentos e experiências com a 
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falta do saber aplicá-los em vista de objetivos, de uma necessidade ou de um compromisso. 

Resende (2003) ainda sugere que existem vários tipos de competências e classifica-as da 

seguinte forma: 

 
I- Competências técnicas: de domínio apenas de especialistas em determinado 

assunto ou trabalho;  

II- Competências intelectuais: relacionadas a aptidões mentais;  

III- Competências cognitivas: uma mistura de capacidade intelectual com domínio 

de conhecimento;  

IV- Competências relacionais: capacidade de se relacionar e interagir;  

V- Competências sociais e políticas: capacidade de se relacionar e participar dos 

acontecimentos sociais; 

VI- Competências didático-pedagógicas: são as competências voltadas para a 

educação e o ensino;  

VII- Competências metodológicas: capacidade de aplicar técnicas e meios de 

organização de trabalhos e atividades;  

VIII- Competências de liderança: capacidade de influenciar e conduzir pessoas para 

diversos fins ou objetivos na vida profissional ou social; 

IX- Competências empresariais ou organizacionais: são as competências aplicadas a 

diferentes objetivos e formas de organização e gestão empresarial. 
 

Na visão de Fischer e Fleury (2008, p. 38) competência está intrisecamente ligada 

ao ato de ouvir de maneira responsável que “implica em mobilizar, integrar, transferir 

conhecimentos, recursos, habilidades, que agreguem valor econômico à organização e valor 

social ao indivíduo”.  Entendendo o ato de escutar, ou ouvir de modo responsável como 

sendo uma forma de entrega e compromisso por parte do administrador à empresa e seus 

objetivos. 
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3 ESTÁGIO  

 

A formação profissional inicia com o ingresso na vida acadêmica, com o 

desenrolar dos estudos, aprendizados e discussões suscitadas na Universidade, e com o 

período do estágio, que corresponde à iniciação da prática dos ensinamentos curriculares. O 

estágio significa aliar a teoria estudada com a prática aplicada.   

Os cursos de administração em nível universitário no Brasil incluem no final do 

curso a disciplina de estágio curricular supervisionado, com carga horária significativa, 

objetivando dispor ao discente maior oportunidade de consolidar a aprendizagem acadêmica. 

Ressalta-se que a nomenclatura e carga horária da disciplina pode variar dependendo do 

currículo e da universidade.  

 

3.1 Definições e pressupostos 

 

A administração moderna requer do profissional que trabalha em organizações 

certo nível de conhecimento com o método científico, utilização de estatísticas e amostragem, 

elaboração de projetos, controle do processo produtivo, de criação, de supervisionamento e a 

experimentação de novos modelos de produção e de trabalho.  

O estágio curricular proporciona ao aluno a oportunidade de testar argumentos, 

teorias e ampliar sua informação e conhecimento, bem como, trabalha a relação interpessoal, 

suas competências contribuindo para o crescimento e amadurecimento da vida profissional do 

indivíduo.   

O estágio curricular, independente de ser obrigatório no curso de administração, é 

uma chance para aprofundar conhecimentos e habilidades em área de interesse do aluno. O 

conhecimento é algo que se constrói e o aluno, ao levantar situações problemáticas nas 

organizações, propor sistemas, avaliar planos ou programas, bem como testar modelos e 

instrumentos, aprimorando assim, a construção de seus conhecimentos.  

O estágio é uma oportunidade para os alunos e futuros profissionais aplicarem na 

prática os conhecimentos teóricos aprendidos no curso, tendo a possibilidade de avaliar e 

sugerir mudanças na organização, lidar com a resolução de problemas e de situações 

conflituosas com uma responsabilidade limitada, o que favorecerá sua experiência e refletirá 

no seu comportamento futuro.  
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O estagiário pode avaliar o mercado de trabalho, aprofundar sua área de interesse 

e avaliar sua destreza na negociação por meio de seu envolvimento no trabalho e durante as 

etapas do estágio, principalmente o estágio de administração, que possui um leque de 

caminhos a seguir, onde experimentará diferentes frentes no setor administrativo, facilitando e 

descobrindo suas aptidões.  

Uma das questões de grande ganho para o estagiário e futuro profissional da 

administração é que no decorrer do estágio serão apresentadas situações conflituosas, 

momentos de entraves e que necessitará de uma postura firme, profissional e segura, ou seja, 

enfrentar os problemas reais nas organizações, o que repercutirá em crescimento e 

maturidade.  

 
Alinhar a formação acadêmico-profissional do administrador e o contexto de 

trabalho, por meio de metodologias apropriadas, é uma forma de fazê-lo refletir 

sobre suas ações e perceber o quanto o comportamento individual e /ou coletivo está 

associado a certas crenças e influencia as atitudes. O saber fazer e a reflexão sobre a 

ação levam a uma experiência crítica de aprendizagem e ao desenvolvimento da 

competência profissional para atuar em diferenciados contextos (ARAÚJO, 2010, p. 

20). 
 

A prática profissional inicia no estágio, sendo sua inserção no ambiente de 

trabalho, uma oportunidade de aprimorar, de capacitação para o exercício profissional. Assim, 

o estágio curricular pressupõe supervisão sistemática, realizada conjuntamente por um 

docente e por um profissional do campo, baseada em planos de estágio elaborados em 

conjunto pelas unidades de ensino e pelas unidades concedentes de estágio. A supervisão deve 

incluir a apresentação de relatórios técnicos e acompanhamento individualizado, durante o 

período de realização das atividades de estágio.  

 

3.2 Estágio no Brasil  

 

O estágio é parte integrante do desenvolvimento profissional do sujeito, 

constituindo a interlocução entre a formação acadêmica e o ambiente profissional, por meio 

de uma justaposição consecutiva dos ensinamentos apresentados nas aulas com a realidade 

social. 

Conforme a Lei nº 11.788 de 2008, que dispõe sobra a legislação do estágio no 

Brasil esboça no seu art. 1º sua conceituação como sendo um ato educativo escolar 

supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho 

produtivo dos alunos. Acrescenta que o estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, 
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além de integrar o itinerário formativo do educando, visando o aprendizado de competências 

próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o 

desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. 

Quanto às disposições gerais e atribuições do estagiário segundo a legislação 

citada sugere a seguir:  

 

Art. 10. A jornada de atividade em estágio será definida de comum acordo entre a 

instituição de ensino, a parte concedente e o aluno estagiário ou seu representante 

legal, devendo constar do termo de compromisso ser compatível com as atividades 

escolares e não ultrapassar:  

I – 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, no caso de estudantes de 

educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade 

profissional de educação de jovens e adultos;  

II – 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no caso de estudantes do 

ensino superior, da educação profissional de nível médio e do ensino médio regular.  

§ 1
o
 O estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática, nos períodos em que 

não estão programadas aulas presenciais, poderá ter jornada de até 40 (quarenta) 

horas semanais, desde que isso esteja previsto no projeto pedagógico do curso e da 

instituição de ensino.  

§ 2
o
 Se a instituição de ensino adotar verificações de aprendizagem periódicas ou 

finais, nos períodos de avaliação, a carga horária do estágio será reduzida pelo 

menos à metade, segundo estipulado no termo de compromisso, para garantir o bom 

desempenho do estudante.  

Art. 11. A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 

(dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência.  

Art. 12. O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que 

venha a ser acordada, sendo compulsória a sua concessão, bem como a do auxílio-

transporte, na hipótese de estágio não obrigatório.  

§ 1
o
 A eventual concessão de benefícios relacionados a transporte, alimentação e 

saúde, entre outros, não caracteriza vínculo empregatício.  

§ 2
o
 Poderá o educando inscrever-se e contribuir como segurado facultativo do 

Regime Geral de Previdência Social.  

Art. 13. É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou 

superior a 1 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado 

preferencialmente durante suas férias escolares.  

§ 1
o
 O recesso de que trata este artigo deverá ser remunerado quando o estagiário 

receber bolsa ou outra forma de contraprestação. 

§ 2
o
 Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira 

proporcional, nos casos de o estágio ter duração inferior a 1 (um) ano.  

Art. 14. Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no 

trabalho, sendo sua implementação de responsabilidade da parte concedente do 

estágio.  
  

Vale ressaltar que a regulamentação da Lei é um importante suporte jurídico em 

que as novas regras incidem em melhorias ao estudante no tocante a sua vivência como 

estagiário, na qual se destacam os seguintes benefícios: 

 O Estágio passa a proporcionar ao Estagiário o direito de recesso remunerado, e não 

férias, de 30 dias, sempre que o estágio tiver duração igual ou superior a um ano e, na 

hipótese de o estágio ter duração inferior a um ano, terá o estagiário direito ao recesso 

proporcional; 
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 Vínculo do Estágio ao Projeto Pedagógico da Instituição de Ensino; 

 Duração máxima do contrato de estágio por até 02 anos; 

 Cota de vagas de estágio para portadores de deficiência física; 

 Limite de vagas de estágio na empresa; 

 Alteração nos limites da carga horária; e 

 Possibilidade de profissionais liberais contratarem estagiários 

Composta de 06 capítulos, esta Lei, os quais dispõem sobre a apreciação jurídica 

da relação de estágio; da instituição de ensino; da empresa mantenedora do estágio; do 

estagiário e da fiscalização. 

A regulamentação também se faz importante na definição do vínculo do aluno 

com a empresa, assim em seu art. 3º, incisos I, II e III, a Lei dispõe sobre os requisitos a serem 

observados para que a relação entre aluno e empresa não se caracterize em vínculo 

empregatício. 

 Matrícula e frequência regular do estagiário em curso de educação superior; 

profissional (cursos técnicos); de ensino médio; de educação especial; e nos anos 

finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e 

adultos e atestados pela instituição de ensino; 

 Celebração de termo de compromisso entre o estagiário, a empresa mantenedora do 

estágio e a instituição de ensino; 

 Compatibilidade entre a atividade desenvolvida no estágio e aquelas previstas no 

termo de compromisso. 

Vale ressaltar o que versa o art. 3º, §1º, a exigência de haver acompanhamento 

concernente ao convênio de estágio, podendo sua ausência incorrer em caráter empregatício à 

relação do aluno com a empresa. A supervisão deve se efetivar através do professor orientador 

da instituição de ensino e pelo supervisor da organização concedente. 

A supervisão é importante também no suporte ao aluno, que estará vivenciando a 

prática de seus conhecimentos teórico-científicos, assistido de um lado pela orientação do 

professor, que deverá ser da área desenvolvida no estágio,  a fim de responder pelo 

acompanhamento e avaliação das atividades desenvolvidas, garantindo que sejam compatíveis 

com o projeto pedagógico do curso.  

Por outro lado, pela organização concedente que disporá para supervisão um 

funcionário do seu quadro de pessoal, capacitada na área de conhecimento desenvolvida no 

curso do estagiário. 
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Desse modo, o discente poderá realizar suas atividades ousando no 

desenvolvimento de suas aptidões, vislumbrando outros horizontes, se permitindo errar, uma 

vez que se dispõe a aprender de modo correto a aplicar seus conhecimentos integrados à 

aplicação prática. 

Visando mobilizar o aprendizado das competências próprias da presteza 

profissional, bem como, contemplar a contextualização curricular, o estágio integra o percurso 

formativo do estudante e faz parte do projeto pedagógico do curso, tendo por objetivo o 

desenvolvimento e a preparação do discente para o trabalho. 

O artigo 10 (caput) da Lei insta que o Termo de Compromisso de Estágio traz em 

seu bojo a jornada de atividades do estagiário, tendo sido elaborado dentro dos padrões de 

compatibilidade com as atividades escolares, no prazo estipulado, e em comum acordo entre a 

instituição de ensino, a empresa concedente e o estudante. 

Algumas dúvidas recaídas quanto à obrigatoriedade do estágio são definidas no 

art. 2º da Lei 11.788/2008, em que versa quanto às modalidades do estágio os quais podem ser 

obrigatório e não obrigatório, determinando o estágio obrigatório como aquele 

imprescindível, indispensável no projeto pedagógico do curso, sendo pré-requisito para a 

aprovação e obtenção de diploma.  

No que diz respeito ao estágio não obrigatório, se designa como aquele 

desenvolvido como atividade opcional, o qual é acrescido à carga horária regular e 

obrigatória, fazendo parte do projeto pedagógico do curso, sem contanto, incorrer em 

reprovação caso não seja realizado. 

Quanto ao projeto pedagógico entenda-se como o documento preparado pela 

instituição de ensino em que funda as diretrizes de funcionamento de um determinado curso, 

resguardando as orientações quanto às disciplinas e conteúdos obrigatórios, carga horária, 

possibilidades de estágio entre outras. O curso de administração exige em seu projeto 

pedagógico o estágio como disciplina obrigatória.  

Sobre a remuneração, a Lei institui em seu art. 12 que o estágio obrigatório é 

facultativo a concessão de bolsa, mas no estágio não obrigatório, o Termo e Compromisso de 

Estágio definirá a forma de concessão de bolsa ou outra forma de contraprestação. A 

concessão de auxílio de despesas como auxílio transporte segue a mesma regra. 

 

3.3 O profissional administrador: a relação de sua formação e o estágio  
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A experiência do estágio é fundamental para a formação profissional do 

administrador. As empresas que irão contratar seus profissionais e escolher seu corpo técnico 

e gerencial selecionando pessoas capacitadas, aptas para desenvolver suas funções, inovar a 

empresa, ter foco e, sobretudo, ser capaz de fazer mais e melhor.  

Descobrir talentos é tarefa bastante difícil, requer tato, intuito e conhecimento 

para selecionar e recrutar o que realmente se molda no perfil da empresa. No entanto, é 

possível voltar-se para essa conquista e nortear a escolha. O estágio será o diferencial na 

formação do acadêmico da Administração. Dessa forma, cabe ao estudante delinear seus 

passos, fazer suas escolhas e buscar estágios sérios, empresas conceituadas e estar próximo de 

profissionais que estejam voltados para a visão de futuro e de valorização da carreira de 

administrar. 

Segundo estudo de Lima e Olivo (2007) o estágio supervisionado corresponde a 

atividade estratégica do curso de administração na graduação na medida em que favorece o 

desenvolvimento de mentalidade critica, reflexiva e analítica dos problemas que afetam as 

organizações e da identificação de oportunidades que podem fortalecer as organizações e a 

sociedade.  

O estudante de administração durante seu estágio deve voltar-se para as atividades 

da organização como forma de ocupar espaços, interagir com os profissionais na ativa e 

fomentar o seu crescimento e aprendizado. O estágio representa componentes fundamentais 

para o processo educativo do estudante, bem como complementa e aprimora o saber 

profissional do professor e dos integrantes da empresa.  

Assim, representa oportunidade valiosa do estudante diagnosticar problemas e 

aproximar oportunidades empresariais para em seguida indicar e contribuir na implantação de 

ações estratégicas para as organizações atuarem de forma mais competitiva (LIMA E OLIVO, 

2007). 

De acordo com Lima e Olivo (2007, p.34) ao findar o estágio curricular o 

acadêmico de administração deve sentir-se capacitado para as seguintes tarefas: 

 
Ingressar profissionalmente no universo do trabalho, fortalecidos pelo 

desenvolvimento das competências requeridas de um administrador profissional; 

formular diagnósticos organizacionais confiáveis; 

Propor planos de ação compatíveis com a realidade organizacional estudada, ter 

capacidade para avaliar impactos e eliminar possíveis efeitos indesejados;  

Formular visões articuladas das diferentes áreas das organizações, considerando para 

isso, suas dimensões internas e externas;  

Entender e atuar sobre as expectativas operacional e estratégica das organizações, 

orientados por conhecimentos e ferramentas adequadas às necessidades e por 

princípios éticos;  
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Trabalhar para o sucesso das organizações, redução de eventuais conflitos e para a 

elevação da qualidade de vida dos colaboradores;  

Enfrentar os problemas do mundo real, na media em que estão mais maduros em 

termos pessoais, profissionais e intelectuais.  
 

O perfil do administrador é de continua articulação e aprimoramento, ter ciência 

de que mesmo findado os estudos acadêmicos, sua formação ainda tem continuidade e saber 

aprender, investir no conceito da educação permanente será um grande diferencial na sua 

atuação profissional.  

O estágio na vida acadêmica do indivíduo consiste em um momento de interação 

que põe o discente em contato com o mais aproximado que venha a ser da realidade do 

exercício da profissão de administrador, levando-o a conjecturar sobre a mesma. A esse 

respeito Pimenta & Lima (2004, p. 14) respalda o seguinte: 

  
Estágio é uma atividade prática e teórica onde, numa compreensão filosófica e 

sociológica, a noção de ação é sempre referida a objetivos, finalidades e meios, 

implicando a consciência dos sujeitos para essas escolhas, supondo certo saber e 

conhecimento. O papel das teorias é iluminar e oferecer instrumentos e esquemas 

para análise e investigação que permitam questionar as práticas institucionalizadas e 

as ações dos sujeitos e, ao mesmo tempo, colocar elas próprias em questionamento, 

uma vez que as teorias são explicações sempre provisórias da realidade. A 

aproximação à realidade só tem sentido quando tem conotação de envolvimento, de 

intencionalidade, pois a maioria dos estágios burocratizados, carregados de fichas de 

observação, é míope, o que aponta para a necessidade de um aprofundamento 

conceitual do estágio e das atividades que nele se realizam. 

 

O desenrolar da vida acadêmica deve se voltar para o estudo, pesquisa, dedicação, 

com vivências práticas, de questionamentos e de interrogações para que no decorrer da 

caminhada as soluções e nuances da administração sejam resguardadas e aplicadas em vista 

do sucesso do administrador.   
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4 PESQUISA DE CAMPO 

 

Os dados e indicativos de uma pesquisa colaboram para o real entendimento da 

pesquisa, sendo esta um meio seguro de confirmar ou confrontar conhecimentos. A pesquisa 

cientifica é ilimitada, contínua, permite um vasto leque de fórmulas, saberes e da descoberta 

de novos olhares, sendo estes voltados para o viés acadêmico. 

Para Marconi e Lakatos (2002) a pesquisa social é compreendida como um 

procedimento que emprega a metodologia científica na coleta de informações, impetrando 

novos conhecimentos no campo da realidade social. Todas as variedades das relações sociais 

estão contidas nos problemas enfocados pela pesquisa científica.  

O significado de pesquisa, de acordo com Gil (2002), entende-se como sendo um 

procedimento racional, ordenado e sistematizado cujo objetivo proporciona a aquisição de 

respostas aos problemas apresentados.  

 

4.1 Metodologia 

 

Os procedimentos metodológicos inseridos na pesquisa são a delimitação do tema, 

determinação dos sujeitos, coleta de dados, tratamento das informações, análise e conclusão 

dos resultados adquiridos com a aplicação da pesquisa.  

Para concretização do estudo em questão foi realizada uma pesquisa de campo no 

período do mês de dezembro de 2013, nas dependências da Universidade Federal do Ceará, 

com intuito de aferir dados acerca da importância e das diretrizes que a experiência do estágio 

pode acarretar na formação acadêmica dos estudantes do curso de administração.  

Os sujeitos da pesquisa foram vinte e cinco alunos, acadêmicos de administração, 

que estão na eminência ou em fase de conclusão do curso de ensino superior. Dos alunos 

entrevistados treze estão cursando o último semestre e os demais estão em semestres finais.  

O instrumento de pesquisa utilizado foi o questionário com elementos acerca das 

competências do administrador, como conhecimentos, habilidades, atitudes, competências 

gerais, visão e experiência do estágio, formação profissional do administrador, quesitos que 

foram explorados e serviram como base utilizada na literatura pesquisada.  

A metodologia utilizada na pesquisa de campo foi de cunho qualitativo, sendo 

esta uma pesquisa descritiva, onde os dados obtidos são analisados indutivamente; tendo uma 

amostra por conveniência. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são 
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básicas no processo de pesquisa qualitativa. No que concerne, a pesquisa esboça os dados 

coletados, fazendo uma análise do que foi aferido pelo questionário com a leitura 

bibliográfica do estudo. 

O instrumento da pesquisa foi o questionário, programa de coleta de dados 

confeccionado pelo pesquisador, cujo preenchimento é realizado pelo informante. Deve 

apresentar linguagem simples e direta, para que o sujeito entrevistado compreenda com 

clareza o que está sendo indagado. O tipo de amostragem por conveniência acontece com a 

participação voluntária em que os elementos da amostra são escolhidos por uma questão de 

conveniência. Utiliza-se com êxito em situações nas quais seja mais importante captar ideias 

gerais, identificar aspectos críticos do que propriamente a objetividade científica. É um 

método simples, de fácil aplicação e de resultados satisfatórios (MARCONI e LAKATOS, 

2002). 

 

4.2 Análise dos Dados  

 

Os perfis dos participantes da pesquisa (estudantes de administração) demonstram 

interesse em uma capacitação e formação acadêmica aliada à experiência do estágio. São 

alunos que se voltam para o ambiente do estudo, do preparo e do empenho em galgar 

crescimento profissional. As perguntas do questionário são embasadas na pesquisa 

bibliográfica estudada, trazendo para a realidade indagações e contextos relativos à formação 

profissional do administrador.  

 

Figura 1 – Questionário aplicado na Pesquisa 

1.O estágio, no período acadêmico, contribui para a formação profissional do administrador? 

2.Durante o período de estágio, o acadêmico vivencia os métodos e teorias aprendidos em sala de 

aula? 

3.Dentro das atividades desempenhadas pelo estagiário de administração, são identificadas as funções 

de planejar, organizar, dirigir e controlar? 

4.O estágio favorece a formação da liderança no acadêmico? 

5.O estágio proporciona ao estudante de administração as competências de gerenciar conflitos e 

amenizar situações-problema? 

6.No estágio, o acadêmico adquire habilidades de reconhecer e definir problemas, de modo a pensar 

estrategicamente na resolução destes? 

7.O estágio desenvolve expressão e comunicação (termos técnicos) compatíveis com o exercício 
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profissional? 

8.Na sua experiência, o estágio proporciona oportunidades de se expressar de forma crítica diante dos 

diferentes contextos organizacionais? 

9.O estágio contribui para desenvolver capacidade de realizar consultoria em gestão? 

10.O estágio proporciona ao estudante a tomada de iniciativa e responsabilidade nas diferentes 

situações profissionais? 

11.O estágio possibilita a avaliação e a sugestão de mudanças na organização? 

12.Durante o estágio, o acadêmico testa sua habilidade de negociação no seu envolvimento no 

trabalho? 

13.Ao finalizar o estágio, o acadêmico de administração sente-se capacitado para formular 

diagnósticos organizacionais confiáveis? 

14.O estágio aprofunda a área de interesse do acadêmico? 

15.Ao finalizar o estágio, o acadêmico sente-se capacitado para ingressar profissionalmente no 

mercado de trabalho, fortalecido pelo desenvolvimento das competências requeridas de um 

administrador profissional? 

Fonte: Pesquisa Direta, 2013. 

 

As opções de respostas para o questionário aplicado facilitaram o entendimento 

dos dados, não havendo duplicidade de respostas ou falsos entendimentos, podendo ser 

assinalados as seguintes opções: nunca, às vezes, muitas vezes ou sempre.  

De forma ampla e precisa, as resposta dos sujeitos da pesquisa foram assinaladas 

na tabela abaixo, seguindo a ordem das perguntas, conforme destacado: 

 

Tabela 1 – Resultado da Pesquisa aplicada 

PERGUNTA NUNCA AS VEZES MUITAS VEZES SEMPRE 

01 0 1 8 16 

02 0 8 16 1 

03 0 5 13 7 

04 0 11 8 6 

05 0 10 11 4 

06 0 9 10 6 

07 0 5 11 9 

08 1 9   13 2 

09 6 8 8 3 
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10 0 5 12 8 

11 5 7 7 6 

12 0 11 8 6 

13 3 10 12 0 

14 0 5 12 8 

15 0 5 15 5 

Fonte: Pesquisa Direta, 2013. 

 

A primeira questão apresentada no questionário diz respeito à contribuição do 

estágio para a formação profissional do administrador, trazendo um indicativo positivo, em 

que 16 alunos consideram como sempre, 8 afirmam que muitas vezes, 1 responde que às 

vezes e 0 aponta que nunca. Tal resultado afirma como sendo muito importante e satisfatório 

o estágio para expandir e valorizar a formação do profissional administrador. 

 

  Gráfico 1 – Questão 1 
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  Fonte: Pesquisa Direta, 2013. 

 

Quanto a segunda questão, que trata sobre os métodos e teorias aprendidos em 

sala de aula e sua vivência prática no ambiente de trabalho, somente 1 sinalizou como sempre, 

16 apontou a resposta como muitas vezes, 8 responderam que às vezes e 0 afirmaram que 

nunca, o que demonstra satisfação por parte dos estudantes sobre a relação existente do que o 

aluno aprende em sala de aula e leva para a prática no estágio.  
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  Gráfico 2 – Questão 2 
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  Fonte: Pesquisa Direta, 2013. 

 

A terceira pergunta foi abordada sobre as atividades desempenhadas pelo 

estagiário no que diz respeito às funções de planejamento, organização, direção e controle 

sendo 7 indicativos como sempre, 13 muitas vezes, 5 às vezes e 0 nunca. Ressalta-se nesse 

ponto a importância de desenvolver desde o inicio da formação tais competências que no 

futuro serão indispensáveis ao exercício profissional do administrador. 

  

  Gráfico 3 – Questão 3 
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  Fonte: Pesquisa Direta, 2013. 

 

A quarta questão é sobre a formação da liderança em que apenas 6 apontam como 

sempre, 8 muitas vezes, 11 às vezes e 0 nunca. A temática da liderança merece destaque 

contínuo pela necessidade de formar indivíduos dinâmicos, adaptáveis e inovadores. A 

amostragem aponta a necessidade de desenvolver o aspecto do líder no administrador, 
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devendo os estágios focarem também no quesito da liderança. Dentre os entrevistados a 

maioria sinaliza como às vezes, indicando a necessidade de melhora nesse quesito.  

   

  Gráfico 4 – Questão 4 
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  Fonte: Pesquisa Direta, 2013. 

 

No quinto item tem-se a temática do gerenciamento de conflitos e amenização das 

situações-problemas proporcionados aos alunos no estágio, onde 4 assinalam como sempre, 

11 respondem como muitas vezes, 10 apontam que às vezes e 0 que nunca, o que repercute de 

maneira positiva a interpretação dos alunos entrevistados.  

 

  Gráfico 5 – Questão 5 
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  Fonte: Pesquisa Direta, 2013. 

 

O sexto ponto apresenta habilidades para reconhecer e definir problemas, onde 6 

marcam o sempre, 10 apontam como muitas vezes, 9 às vezes e 0 nunca, o que reflete de 
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forma positiva essa questão, podendo o acadêmico não chegar à ocasião de expor sua 

percepção, mas aprimora a habilidade de pensar estrategicamente na resolução de problemas.  

 

  Gráfico 6 – Questão 6 
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  Fonte: Pesquisa Direta, 2013. 

 

A sétima pergunta traz o desenvolvimento da comunicação compatível com o 

exercício do profissional administrador: 9 sempre, 11 muitas vezes, 5 às vezes e 0 nunca. 

Apresentando, assim, um resultado satisfatório relativo a esta questão, tendo em vista que a 

grande maioria aponta para “muitas vezes” e “sempre”. 

 

  Gráfico 7 – Questão 7 
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  Fonte: Pesquisa Direta, 2013. 

 

A oitava questão enfoca a oportunidade de expressão crítica diante do contexto 

organizacional tendo 2 sempre, 13 muitas vezes, 9 às vezes e 1 nunca. O resultado desta 
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questão também é apresentado como satisfatório, já que a maioria respondeu como “muitas 

vezes”, mas podendo também dar um pouco mais de atenção à este ponto, pois muitos dos 

entrevistados apontaram apenas como “às vezes”. 

 

  Gráfico 8 – Questão 8 
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  Fonte: Pesquisa Direta, 2013. 

 

Na nona questão traça a contribuição do estágio para desenvolver a capacidade de 

realizar consultoria tendo 3 sempre, 8 muitas vezes, 8 às vezes e 6 nunca. Essa questão foi a 

que obteve um número maior de pontuação nunca, o que demonstra a necessidade de o 

estágio expandir o quesito para o aprimoramento do estagiário na consultoria em gestão. Cada 

vez mais as empresas buscam profissionais aptos a trabalhar em consultoria, campo em 

crescimento mundial.  

 

  Gráfico 9 – Questão 9 
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  Fonte: Pesquisa Direta, 2013. 
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O décimo item aborda a tomada de iniciativa e responsabilidade nas situações 

profissionais em que os entrevistados marcam 8 sempre, 12 muitas vezes, 5 às vezes e 0 

nunca, questão importante pois demonstra que o estágio favorece o ponto. 

 

  Gráfico 10 – Questão 10 
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  Fonte: Pesquisa Direta, 2013. 

 

A décima primeira pergunta é sobre avaliação e mudanças na organização tendo o 

posicionamento de 6 sempre, 7 muitas vezes, 7 as vezes e 5 nunca. Apesar de apresentar 

também um índice alto de “nunca”, essa questão aponta resultado positivo, tendo em vista que 

se apresenta bem equilibrada as outras respostas. 

 

  Gráfico 11 – Questão 11 
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  Fonte: Pesquisa Direta, 2013. 

 

 Na décima segunda afere a teste de habilidade de negociação no envolvimento do 

trabalho tendo 6 sempre, 8 muitas vezes, 11 às vezes e 0 nunca. Esta questão aponta que a 
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habilidade de negociação deveria ser mais desenvolvida dentro do estágio. Os acadêmicos 

deveriam ser mais expostos a situações de negociação. 

 

  Gráfico 12 – Questão 12 
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  Fonte: Pesquisa Direta, 2013. 

 

Na décima terceira enfoca a preparação para o diagnóstico organizacional sendo 0 

sempre, 12 muitas vezes, 10 às vezes e 3 nunca. Este ponto é refletido de forma positiva, visto 

que a maioria dos estudantes responderam que muitas vezes se sentem capacitados à 

exercerem esta atividade. 

 

  Gráfico 13 – Questão 13 
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  Fonte: Pesquisa Direta, 2013. 

 

Na décima quarta traz o aspecto de aprofundar a área de interesse em que 8 

marcam sempre, 12 muitas vezes, 5 às vezes e 0 nunca. Este é outro ponto que apresenta 

resultado positivo, pois a partir do momento que o acadêmico entra no estágio para vivenciar 



51 

 

 

o que aprende em sala de aula, ele entra em contato com as várias áreas da áreas da 

administração, o que faz com que acabe se identificando com alguma delas. 

   

  Gráfico 14 – Questão 14 
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  Fonte: Pesquisa Direta, 2013. 

 

Por último, na décima quinta indagação sobre a capacitação para ingressar 

profissionalmente no mercado de trabalho, fortalecido pelo desenvolvimento das 

competências do administrador, os entrevistados afirmam que 5 sempre, 15 muitas vezes, 5 às 

vezes e 0 nunca, o que obtém um resultado em que a maioria compreende que ao findar o 

período do estágio o estagiário sente-se capaz de atuar no mercado de trabalho, fortalecido 

pelas competências desenvolvidas e tendo como base uma formação adequada para a função 

de administrar. 

 

  Gráfico 15 – Questão 15 
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4.3 Resultados e Discussões da Pesquisa 

 

Com embasamento nos resultados apresentados pode-se averiguar que o programa 

de estágio representa, por meio da experiência prática, possibilidades de alcance e de 

aprimoramento de competências, integrando a formação teórica. O estágio permite a 

contribuição da formação profissional e a inserção no mundo do trabalho. 

Observa-se que no tocante à formação da liderança a vivência de estágio deixa a 

desejar fato este preocupante, uma vez que, como foi mostrado na pesquisa bibliográfica, é 

um requisito muito valorizado pelas empresas que tem seus padrões pautados em resultados. 

Talvez porque se possa pensar que a liderança é uma característica inata, porém autores como 

James Hunter, Chiavenato, entre outros, afirmam que é possível se formar líderes através de 

conhecimentos, treinamento e programas de desenvolvimento das competências. 

Na esfera do gerenciamento de conflitos e amenização das situações-problemas, 

apesar de se perceber uma repercussão positiva no entender dos estagiários, é possível 

analisar que os programas de estágio precisam expor os estagiários a mais situações onde 

necessitem expressar suas opiniões, aguçar suas habilidades e apresentar soluções de 

conflitos, levando-os a alargar sua visão no que diz respeito à empresa e aos desafios que ela 

enfrenta ou possa vir a enfrentar, capacitando-os assim a desenvolverem estratégias de 

enfrentamento de problemas. 

Percebe-se, através da pesquisa que o programa de estágio é fundamental para o 

ingresso na vida profissional do estudante, portanto, ele deve ser resguardado e motivado. 

Porém, precisa de supervisão para que as expectativas dos estudantes, que são jovens e 

apresentam muito interesse e desejo em aprender, não fique além do que a experiência possa 

realmente proporcionar.  

Por isso, se faz necessário garantir que o estágio esteja de acordo com o objetivo 

da formação acadêmica complementando o desenvolvimento dos conhecimentos quanto à 

aplicação das próprias competências na situação real de enfrentamento de conflitos e 

apontamento de soluções estratégicas. 

Assim é preciso que a empresa veja no estagiário um administrador em potencial 

e se digne a oferecer um programa que possibilite o máximo de aproximação do estudante 

com a realidade dos problemas enfrentados pela instituição, proporcionando maior 

conhecimento sobre a mesma, maior participação nas tomadas de decisão do seu cotidiano, 
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provocando no estudo a busca por novas técnicas, por novos meios, estratégias a ser 

desenvolvidas, apontando soluções viáveis para problemas concretos. 

Segundo Chiavenato (2010), o estagiário pode contribuir em muito para o 

crescimento da empresa, pode até influenciar em mudanças positivas para esta, é preciso, 

porém, dar espaço e o instigar para que ele exercite e mostre suas reais competências e 

habilidades. 

Com a pesquisa, conclui-se que a contribuição do período do estágio é bastante 

positiva e acentuada para a formação profissional do administrador, que no futuro próximo 

estará buscando e ocupando no mercado profissional seu espaço. Pontos positivos foram 

apresentados na conclusão da pesquisa em que através do estágio é desenvolvido atividades 

indispensáveis pelo administrador que são as funções de planejar, organizar, dirigir e 

controlar.  

As competências também são traçadas e trabalhadas durante a experiência do 

estágio, o que traz grande diferencial na gerência de conflitos e no poder de controlar e 

identificar falhas e sanar situações-problemas. Com o estágio, o estudante adquire capacidade 

de agir estrategicamente na resolução de conflitos, situações comuns dentro das organizações 

modernas, bem como proporciona oportunidade de expressar criticamente e ponderar as 

diferenças de forma crítica diante dos desafios do contexto organizacional.  

Para o acadêmico a oportunidade de estagiar significa conhecer a realidade da 

profissão, os desafios, os víeis positivos e os negativos, aquilo que precisa ser maturado e 

aspectos que precisam ser transformados. Salienta-se a importância do estudante conhecer na 

prática as áreas e segmentos da profissão de administrar, fator fundamental para o exercício 

da profissão e crescimento na carreira. 

Por fim, o estágio é um caminho seguro para o administrador iniciar sua 

formação, expandir seus conhecimentos e dilatar suas percepções acerca do mundo dos 

negócios, das transações e operações do ato de administrar, lidando com conflitos, superando 

dificuldades de maneira segura. Enfim, a pesquisa confirma o quanto se faz necessário tal 

experiência e de como os estudantes crescem e melhoram seus desempenhos, o que repercute 

no desenvolvimento profissional do administrador.  



54 

 

 

CONCLUSÃO 

 

A relação da formação acadêmica e a experiência do trabalho favorecem a 

concepção do profissional, bem como deve salientar a gênese da cidadania, do ser social em 

constante aprimoramento. Percebe-se o quão valiosa é a oportunidade de estagiar através de 

suas múltiplas dimensões.  

O estágio deve suscitar os vieses educativos e de trabalho. Um dos maiores 

desígnios do programa de estágio é proporcionar a aprendizagem do educando, sobretudo, no 

que tange sua formação e preparo para o exercício profissional. Na área da administração, 

compreende-se que a experiência do estágio está atrelada com sua formação e com a 

ampliação de seus conhecimentos.  

Assim, o foco do estudo esboça o estágio como sendo um processo  complementar 

de ensino e aprendizagem, aproximando e mediando a prática e a teoria, volta-se para 

concepção de diferentes níveis de conhecimentos acadêmicos, da qualidade e produtividade 

no campo do trabalho. 

A pesquisa de campo apresentada no estudo trouxe resultados interessantes no que 

concerne a formação do educando através do estágio, sendo um período de preparação para o 

futuro próximo e de que, pelo estágio, o aluno se torna mais capaz e preparado para o ingresso 

profissional.  

Uma das conclusões inerentes ao estudo e aos resultados da pesquisa aplicada é de 

que o estágio se torna uma oportunidade de sanar erros, identificar dificuldades, aprimorar 

competências e articular situações reais de trabalho. O estágio é o momento de esclarecer 

ideias, instigar as dúvidas, somatizar conhecimentos e trocar novos saberes profissionais.  

Aprendizagem possui um sentido largo tanto para a vida como para o exercício 

profissional, se constrói pela aquisição da disposição de explicar, de apreender e 

compreender, de enfrentar, criticamente, situações novas. Não é um simples domínio de 

técnicas ou habilidades, mas de um entrelaçamento para a formação do ser.  

Dessa forma, tal aprendizagem é trazida para o universo do estagiário como uma 

relação de complementaridade entre teoria e prática, formação e aprendizagem, 

desenvolvimento de competências e de encontro com novas habilidades. A conclusão da 

pesquisa foi satisfatório, trazendo uma afirmativa de que o estágio é importante para o 

desenvolvimento de competências estratégicas do administrador, o que gera o 

engrandecimento e aperfeiçoamento do futuro formando. 
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Por fim, o estágio não tem a intenção de suscitar somente a questão prática, mas 

de unir os ensinamentos vistos em sala de aula, levar a teoria imersa para uma expansão do 

olhar crítico, inquieto e frutífero.  
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APÊNDICE 

APÊNDICE - Questionário 

 O questionário, a seguir, tem como objetivo verificar se o estágio desenvolve 

competências estratégicas e habilidades necessárias para o crescimento profissional do 

estudante de administração. 

QUESTÕES NUNCA 
ÀS 

VEZES 

MUITAS 

VEZES 
SEMPRE 

1.O estágio, no período acadêmico, contribui para 

a formação profissional do administrador? 
    

2.Durante o período de estágio, o acadêmico 

vivencia os métodos e teorias aprendidos em sala 

de aula? 

    

3.Dentro das atividades desempenhadas pelo 

estagiário de administração, são identificadas as 

funções de planejar, organizar, dirigir e controlar? 

    

4.O estágio favorece a formação da liderança no 

acadêmico? 
    

5.O estágio proporciona ao estudante de 

administração as competências de gerenciar 

conflitos e amenizar situações-problema? 

    

6.No estágio, o acadêmico adquire habilidades de 

reconhecer e definir problemas, de modo a pensar 

estrategicamente na resolução destes? 

    

7.O estágio desenvolve expressão e comunicação 

(termos técnicos) compatíveis com o exercício 

profissional? 

    

8.Na sua experiência, o estágio proporciona 

oportunidades de se expressar de forma crítica 

diante dos diferentes contextos organizacionais? 

    

9.O estágio contribui para desenvolver capacidade 

de realizar consultoria em gestão? 
    

10.O estágio proporciona ao estudante a tomada 

de iniciativa e responsabilidade nas diferentes 

situações profissionais? 

    

11.O estágio possibilita a avaliação e a sugestão 

de mudanças na organização? 
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12.Durante o estágio, o acadêmico testa sua 

habilidade de negociação no seu envolvimento no 

trabalho? 

    

13.Ao finalizar o estágio, o acadêmico de 

administração sente-se capacitado para formular 

diagnósticos organizacionais confiáveis? 

    

14.O estágio aprofunda a área de interesse do 

acadêmico? 
    

15.Ao finalizar o estágio, o acadêmico sente-se 

capacitado para ingressar profissionalmente no 

mercado de trabalho, fortalecido pelo 

desenvolvimento das competências requeridas de 

um administrador profissional? 
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ANEXO 

Presidência da República 
Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 11.788, DE  25 DE SETEMBRO DE 2008. 

 

Dispõe sobre o estágio de estudantes; altera 
a redação do art. 428 da Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo 
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, 
e a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996; 
revoga as Leis nos 6.494, de 7 de dezembro 
de 1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o 
parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, e o art. 6o da 
Medida Provisória  no 2.164-41, de 24 de 
agosto de 2001; e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 

eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 
DA DEFINIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E RELAÇÕES DE ESTÁGIO 

Art. 1
o
  Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, 

que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam freqüentando o ensino 
regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da 
educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação 
de jovens e adultos. 

§ 1
o
  O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário 

formativo do educando. 

§ 2
o
  O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à 

contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o 
trabalho. 

Art. 2
o
  O estágio poderá ser obrigatório ou não-obrigatório, conforme determinação das 

diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico do curso. 

§ 1
o
  Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é 

requisito para aprovação e obtenção de diploma. 

§ 2
o
  Estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à 

carga horária regular e obrigatória. 

§ 3
o
  As atividades de extensão, de monitorias e de iniciação científica na educação superior, 

desenvolvidas pelo estudante, somente poderão ser equiparadas ao estágio em caso de previsão no 
projeto pedagógico do curso. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.788-2008?OpenDocument
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Art. 3
o
  O estágio, tanto na hipótese do § 1

o
 do art. 2

o
 desta Lei quanto na prevista no § 2

o
 do 

mesmo dispositivo, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, observados os seguintes 
requisitos: 

I – matrícula e freqüência regular do educando em curso de educação superior, de educação 
profissional, de ensino médio, da educação especial e nos anos finais do ensino fundamental, na 
modalidade profissional da educação de jovens e adultos e atestados pela instituição de ensino; 

II – celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e 
a instituição de ensino; 

III – compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no 
termo de compromisso. 

§ 1
o
  O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter acompanhamento 

efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e por supervisor da parte concedente, 
comprovado por vistos nos relatórios referidos no inciso IV do caput do art. 7

o
 desta Lei e por menção 

de aprovação final. 

§ 2
o
  O descumprimento de qualquer dos incisos deste artigo ou de qualquer obrigação 

contida no termo de compromisso caracteriza vínculo de emprego do educando com a parte 
concedente do estágio para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária. 

Art. 4
o
  A realização de estágios, nos termos desta Lei, aplica-se aos estudantes estrangeiros 

regularmente matriculados em cursos superiores no País, autorizados ou reconhecidos, observado o 
prazo do visto temporário de estudante, na forma da legislação aplicável. 

Art. 5
o
  As instituições de ensino e as partes cedentes de estágio podem, a seu critério, 

recorrer a serviços de agentes de integração públicos e privados, mediante condições acordadas em 
instrumento jurídico apropriado, devendo ser observada, no caso de contratação com recursos 
públicos, a legislação que estabelece as normas gerais de licitação. 

§ 1
o
  Cabe aos agentes de integração, como auxiliares no processo de aperfeiçoamento do 

instituto do estágio: 

I – identificar oportunidades de estágio; 

II – ajustar suas condições de realização; 

III – fazer o acompanhamento administrativo; 

IV – encaminhar negociação de seguros contra acidentes pessoais; 

V – cadastrar os estudantes. 

§ 2
o
  É vedada a cobrança de qualquer valor dos estudantes, a título de remuneração pelos 

serviços referidos nos incisos deste artigo. 

§ 3
o
  Os agentes de integração serão responsabilizados civilmente se indicarem estagiários 

para a realização de atividades não compatíveis com a programação curricular estabelecida para 
cada curso, assim como estagiários matriculados em cursos ou instituições para as quais não há 
previsão de estágio curricular. 

Art. 6
o
  O local de estágio pode ser selecionado a partir de cadastro de partes cedentes, 

organizado pelas instituições de ensino ou pelos agentes de integração. 
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CAPÍTULO II 
DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

Art. 7
o
  São obrigações das instituições de ensino, em relação aos estágios de seus 

educandos: 

I – celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou assistente 
legal, quando ele for absoluta ou relativamente incapaz, e com a parte concedente, indicando as 
condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da 
formação escolar do estudante e ao horário e calendário escolar; 

II – avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação 
cultural e profissional do educando; 

III – indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável 
pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário; 

IV – exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de 
relatório das atividades; 

V – zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro 
local em caso de descumprimento de suas normas; 

VI – elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus 
educandos; 

VII – comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de 
realização de avaliações escolares ou acadêmicas. 

Parágrafo único.  O plano de  atividades do estagiário, elaborado em acordo das 3 (três) 
partes a que se refere o inciso II do caput do art. 3

o
 desta Lei, será incorporado ao termo de 

compromisso por meio de aditivos à medida que for avaliado, progressivamente, o desempenho do 
estudante. 

Art. 8
o
  É facultado às instituições de ensino celebrar com entes públicos e privados convênio 

de concessão de estágio, nos quais se explicitem o processo educativo compreendido nas atividades 
programadas para seus educandos e as condições de que tratam os arts. 6

o
 a 14 desta Lei. 

Parágrafo único.  A celebração de convênio de concessão de estágio entre a instituição de 
ensino e a parte concedente não dispensa a celebração do termo de compromisso de que trata o 
inciso II do caput do art. 3

o
 desta Lei. 

CAPÍTULO III 
DA PARTE CONCEDENTE 

Art. 9
o
  As pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da administração pública direta, 

autárquica e fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, bem como profissionais liberais de nível superior devidamente registrados em seus 
respectivos conselhos de fiscalização profissional, podem oferecer estágio, observadas as seguintes 
obrigações: 

I – celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino e o educando, zelando por seu 
cumprimento; 

II – ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de 
aprendizagem social, profissional e cultural; 
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III – indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional 
na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar até 10 
(dez) estagiários simultaneamente; 

IV – contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja 
compatível com valores de mercado, conforme fique estabelecido no termo de compromisso; 

V – por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio com 
indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho; 

VI – manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio; 

VII – enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório de 
atividades, com vista obrigatória ao estagiário. 

Parágrafo único.  No caso de estágio obrigatório, a responsabilidade pela contratação do 
seguro de que trata o inciso IV do caput deste artigo poderá, alternativamente, ser assumida pela 
instituição de ensino. 

CAPÍTULO IV 
DO ESTAGIÁRIO 

Art. 10.  A jornada de atividade em estágio será definida de comum acordo entre a instituição 
de ensino, a parte concedente e o aluno estagiário ou seu representante legal, devendo constar do 
termo de compromisso ser compatível com as atividades escolares e não ultrapassar: 

I – 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, no caso de estudantes de educação 
especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens 
e adultos; 

II – 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no caso de estudantes do ensino 
superior, da educação profissional de nível médio e do ensino médio regular. 

§ 1
o
  O estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática, nos períodos em que não estão 

programadas aulas presenciais, poderá ter jornada de até 40 (quarenta) horas semanais, desde que 
isso esteja previsto no projeto pedagógico do curso e da instituição de ensino. 

§ 2
o
  Se a instituição de ensino adotar verificações de aprendizagem periódicas ou finais, nos 

períodos de avaliação, a carga horária do estágio será reduzida pelo menos à metade, segundo 
estipulado no termo de compromisso, para garantir o bom desempenho do estudante. 

Art. 11.  A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 (dois) 
anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência. 

Art. 12.  O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser 
acordada, sendo compulsória a sua concessão, bem como a do auxílio-transporte, na hipótese de 
estágio não obrigatório. 

§ 1
o
  A eventual concessão de benefícios relacionados a transporte, alimentação e saúde, 

entre outros, não caracteriza vínculo empregatício. 

§ 2
o
  Poderá o educando inscrever-se e contribuir como segurado facultativo do Regime Geral 

de Previdência Social. 
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Art. 13.  É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 
1 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante suas 
férias escolares. 

§ 1
o
  O recesso de que trata este artigo deverá ser remunerado quando o estagiário receber 

bolsa ou outra forma de contraprestação. 

§ 2
o
  Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira proporcional, nos 

casos de o estágio ter duração inferior a 1 (um) ano. 

Art. 14.  Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no trabalho, 
sendo sua implementação de responsabilidade da parte concedente do estágio. 

CAPÍTULO V 
DA FISCALIZAÇÃO 

Art. 15.  A manutenção de estagiários em desconformidade com esta Lei caracteriza vínculo 
de emprego do educando com a parte concedente do estágio para todos os fins da legislação 
trabalhista e previdenciária. 

§ 1
o
  A instituição privada ou pública que reincidir na irregularidade de que trata este artigo 

ficará impedida de receber estagiários por 2 (dois) anos, contados da data da decisão definitiva do 
processo administrativo correspondente. 

§ 2
o
  A penalidade de que trata o § 1

o
 deste artigo limita-se à filial ou agência em que for 

cometida a irregularidade. 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 16.  O termo de compromisso deverá ser firmado pelo estagiário ou com seu 
representante ou assistente legal e pelos representantes legais da parte concedente e da instituição 
de ensino, vedada a atuação dos agentes de integração a que se refere o art. 5

o
 desta Lei como 

representante de qualquer das partes. 

Art. 17.  O número máximo de estagiários em relação ao quadro de pessoal das entidades 
concedentes de estágio deverá atender às seguintes proporções: 

I – de 1 (um) a 5 (cinco) empregados: 1 (um) estagiário; 

II – de 6 (seis) a 10 (dez) empregados: até 2 (dois) estagiários; 

III – de 11 (onze) a 25 (vinte e cinco) empregados: até 5 (cinco) estagiários; 

IV – acima de 25 (vinte e cinco) empregados: até 20% (vinte por cento) de estagiários. 

§ 1
o
  Para efeito desta Lei, considera-se quadro de pessoal o conjunto de trabalhadores 

empregados existentes no estabelecimento do estágio. 

§ 2
o
  Na hipótese de a parte concedente contar com várias filiais ou estabelecimentos, os 

quantitativos previstos nos incisos deste artigo serão aplicados a cada um deles. 

§ 3
o
  Quando o cálculo do percentual disposto no inciso IV do caput deste artigo resultar em 

fração, poderá ser arredondado para o número inteiro imediatamente  superior. 
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§ 4
o
  Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos estágios de nível superior e de nível 

médio profissional. 

§ 5
o
  Fica assegurado às pessoas portadoras de deficiência o percentual de 10% (dez por 

cento) das vagas oferecidas pela parte concedente do estágio. 

Art. 18.  A prorrogação dos estágios contratados antes do início da vigência desta Lei apenas 
poderá ocorrer se ajustada às suas disposições. 

Art. 19.  O art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 
n

o
 5.452, de 1

o
 de maio de 1943, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 428.  ...................................................................... 

§ 1
o
  A validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na Carteira de 

Trabalho e Previdência Social, matrícula e freqüência do aprendiz na escola, caso não haja 
concluído o ensino médio, e inscrição em programa de aprendizagem desenvolvido sob 
orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica. 

...................................................................... 

§ 3
o
  O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de 2 (dois) 

anos, exceto quando se tratar de aprendiz portador de deficiência. 

...................................................................... 

§ 7
o
  Nas localidades onde não houver oferta de ensino médio para o cumprimento do 

disposto no § 1
o
 deste artigo, a contratação do aprendiz poderá ocorrer sem a freqüência à 

escola, desde que ele já tenha concluído o ensino fundamental.” (NR) 

Art. 20.  O art. 82 da Lei n
o
 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

“Art. 82.  Os sistemas de ensino estabelecerão as normas de realização de estágio 
em sua jurisdição, observada a lei federal sobre a matéria. 

Parágrafo único. (Revogado).” (NR) 

Art. 21.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 22.  Revogam-se as Leis nos 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de 

março de 1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e 

o art. 6o da Medida Provisória no 2.164-41, de 24 de agosto de 2001. 

Brasília, 25 de setembro de 2008; 187o da Independência e 120o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Fernando Haddad 

André Peixoto Figueiredo Lima 
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