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Resumo 

Este estudo foi desenvolvido em uma universidade particular do interior de São Paulo. O 

artigo tem como objetivos principais, apresentar resultados sobre a avaliação do papel da 

universidade na preparação dos estudantes, os impactos do estágio na formação de futuros 

gestores e relação com a prática profissional. A base teórica deste estudo trabalhou com 

conceitos da formação profissional na era do conhecimento e a contribuição da universidade 

na preparação dos estagiários. Quanto à tipologia, a pesquisa pode ser caracterizada como 

quantitativo-descritiva. A amostragem do estudo pode ser caracterizada como por tipicidade 

ou intencional tendo contado com 33 estagiários de 23 empresas do tipo de sociedade 

limitada. O instrumento de coleta de dados utilizado na pesquisa foi o questionário. Os 

resultados obtidos indicaram a aprovação da prática do estágio pelos estagiários, com 

destaque para a integração sala de aula com o ambiente empresarial e os impactos na 

formação profissional. 

Palavras chave: Estágio, Impactos, Formação. 

 

1. Introdução 

 Ao analisar o cenário empresarial pode-se notar a influência das profundas mudanças 

econômicas, tecnológicas e sociais sobre as organizações. O advento da globalização acirrou a 

competitividade e as empresas procuram utilizar estratégias para selecionar pessoas altamente 

qualificadas. Como ressaltado por Stewart (1998), constata-se que há mais de uma década 

vive-se a época da valorização do capital intelectual na corrida pelo sucesso empresarial. As 

organizações necessitam de gestores com perfil profissional dotado de habilidades essenciais 

que, segundo o modelo de Katz (2009), estão relacionadas principalmente à ampla visão que 

se deve ter para a tomada de decisões precisas no complexo mundo dos negócios.  

 Neste cenário se encontram as universidades e, no qual, os cursos de Administração 

têm o compromisso de preparar os estudantes para o mercado de trabalho, fornecendo 

aprendizado e embasamento teórico para a profissão a ser seguida.  

 É relevante destacar também a importância da aquisição de experiência prática e 

complementação dos estudos (MINTZBERG; GOSLING, 2003). Assim, o estágio pode ser 

considerado um elo entre três agentes que desempenham papéis complementares: a 

universidade (fornece o ensino), o estagiário (busca o aprendizado) e a empresa (fornece a 

prática do estágio).  

O presente artigo tem como principais objetivos, discutir o papel da universidade na 

preparação dos estudantes, analisar em que medida o estágio em empresas pode ser 

interpretado como campo da prática profissional e também analisar os impactos do estágio na 

formação do administrador. 

 

2 Conhecimento, Universidade e Formação do Administrador 

 O estudo acerca do tema conhecimento tem sido abordado por diversos autores, que de 

maneira geral, o definem como essência do processo de aprendizagem e que resulta da 

combinação de dados, informações e competências que as pessoas utilizam para solucionar 

problemas (PRANGE, 2001; PROBST; RAUB; ROMHARDT, 2002). 

 De acordo com Drucker (2001) o conhecimento sempre esteve presente na construção 

histórica. O autor reporta-se aos primórdios das diversas civilizações e enfoca sua importância 

para filósofos clássicos como Sócrates e Platão. Cita também, no mesmo sentido Pitágoras e 
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outros intelectuais em todas as épocas.  Drucker ressalta que após a Segunda Guerra Mundial 

iniciou-se a chamada Revolução da Administração, uma vez que as pessoas e as organizações, 

desde então, se depararam com mudanças que ocorreram no mundo do trabalho e precisaram 

se adaptar a novas concepções. De uma forma geral, os trabalhadores são os recursos 

intelectuais da empresa que proporcionam vantagens competitivas à organização. A esse 

respeito, Stewart (1998) enfatiza que os principais fatores de produção - tais como capital 

propriedade e as máquinas - ficam em segundo plano se comparados com o potencial do 

conhecimento das pessoas. Isto porque, além de esse recurso ser intangível é também um dos 

principais ativos da organização em busca do alcance de seus objetivos. Nesse contexto há 

uma mudança de modelo de trabalho manual para o trabalho com conhecimento, por meio do 

intelecto.  

 Há, portanto, há necessidade de as empresas estimularem o aprendizado que resultará 

em conhecimento organizacional. Para Nonaka (2000, p. 27), “numa economia onde a certeza 

é a incerteza, apenas o conhecimento é fonte segura de vantagem competitiva”. De modo 

geral, autores como Preskill e Torres (2001), Kruglianskas e Terra (2003) têm uma visão 

complementar no sentido de que a aprendizagem gera conhecimento e esse conhecimento 

precisa de uma gestão. Outros, como Bayma (2005), discutem o assunto sob o ponto de vista 

da educação corporativa, considerada pela autora como fundamental para a organização, uma 

vez que a aquisição de conhecimento geralmente está vinculada à esfera acadêmica.  

Neste sentido, e com base na visão dos autores consultados, constata-se a importância 

da organização que aprende e da gestão do conhecimento gerado não só para a 

competitividade da empresa no mercado, mas também como contribuição para o 

desenvolvimento dos trabalhadores e utilização de seu potencial no ambiente empresarial. 

De maneira geral, o conhecimento e a preparação profissional têm sido buscados nas 

universidades. Drucker (2001) é enfático sobre a inovação na arte de se educar,  

considerando-a fundamental para despertar o senso crítico do aluno. Marcovitch (1998) 

discorre sobre os primórdios das universidades, e sua evolução ao longo dos séculos, 

destacando que os objetivos acadêmicos permanecem até os dias atuais como ensinar e 

conduzir estudantes a descobrir seu potencial, bem como formar cidadãos. Para isso, afirma o 

autor: “espera-se que a universidade seja o grande instrumento de coesão social, e de que ela 

cumpra este papel através das áreas dedicadas à criação de competências para que as 

organizações sejam mais competitivas. (MARCOVITCH, 1998, p. 25)”.  

O que foi relatado por Marcovitch em 1998, dez anos mais tarde foi enfatizado por 

Lacombe e Heilborn (2008), para quem o conhecimento de cada pessoa é em grande parte 

influenciado por aquilo que se aprende, pelos livros que se lê e as orientações recebidas para 

que se tomem decisões assertivas. O conhecimento também se define pelo conjunto de 

experiências obtidas por meio de estudos, cursos, orientações, além das leituras realizadas. 

O campo da Administração é impulsionador de cursos universitários, pois é uma 

ciência de grande importância para a multiplicidade de ambientes organizacionais em que 

pode ser aplicada. “A primeira razão para se estudar administração é o interesse em melhorar 

o modo como as organizações são administradas” (SILVA, 2008, p.4).   

O mundo organizacional proporciona desafios à carreira de um administrador. O 

principal deles está relacionado ao perfil profissional e as funções e habilidades necessárias 

para uma boa gestão e colocação nas empresas da atualidade. Para Lacombe e Heilborn 

(2008), o perfil profissional de um administrador está relacionado à tomada de decisões, à 

visão sistêmica e à forma como saber conduz  pessoas sempre visando a melhor maneira de se 

obter resultados e alcançar objetivos. O administrador deve ser aquele que desenvolve a 

qualidade de iniciativa perante obstáculos. As principais funções do administrador podem ser 

sintetizadas, segundo Silva (2008) a planejar, organizar, dirigir e controlar, que são as básicas 
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para o alcance de resultados, que, aliás, foram definidas por Fayol há aproximadamente 90 

anos. 

Trazendo essa discussão para o Curso de Administração da universidade base deste 

estudo, vale destacar que o Projeto Pedagógico do curso (2001, p.34) apresenta alguns traços 

descritos a seguir e que devem integrar o perfil de um gestor: 1) Visão empreendedora: correr 

riscos calculados e ter criatividade para tomar decisões; 2) Receptividade às mudanças 

tecnológicas: estar capacitado perante os avanços tecnológicos que interferem no ambiente 

organizacional; 3) Capacidade de negociação: saber promover o equilíbrio entre empresa, 

fornecedores e clientes. 4) Competência: para gerir e dominar recursos; 5) Habilidade para 

promover um ambiente e clima organizacional satisfatório: 6) Liderança: conduzir o trabalho 

em equipe da melhor maneira; 7) Habilidade para avaliar e armazenar informações: estar 

atento às tendências do mercado; 8) Organização de tarefas: pensar e agir estrategicamente; 9) 

Eficácia na comunicação interpessoal: agilidade na escrita e oratória; 10) Agente na 

construção da cidadania: desempenhar o papel ético em sua profissão; 11) Capacidade de 

reflexão: saber analisar atitudes perante às situações que se referem à empresa; 12) 

Construção de projetos empresariais: desenvolver projetos flexíveis e que cooperem com as 

metas organizacionais, qualidade de vida e responsabilidade social. 

 

3 O estágio em empresas na formação do administrador 

As mudanças decorrentes da globalização e a competição por emprego no mercado de 

trabalho têm sido discutidas por autores há vários anos. Embora, o assunto não seja novo, a 

preocupação com o futuro e a qualificação profissional continua sendo tema de grande 

relevância. De acordo com Bridges (1995) e Minarelli (1995) a estabilidade no emprego é 

cada vez menor e, por isso, cada pessoa precisa desenvolver características que a auxiliem em 

seu trabalho e formação profissional. Dessas características, as que podem ser destacadas são: 

empregabilidade e elasticidade. A empregabilidade significa que as pessoas devem estar 

atentas ao que as organizações necessitam e ter a capacidade de demonstrar suas habilidades; 

a elasticidade se refere ao ambiente competitivo e turbulento das empresas, que passam a 

exigir esforços dos profissionais quanto à oferta de trabalho. A esse respeito, Montana e 

Charnov (2006) e Garret (2010) complementam essa idéia e reforçam que as empresas têm 

ampliado as exigências relativas ao recrutamento de profissionais.  

De acordo com Demo (2007, p.68), profissional “não é aquele que apenas executa sua 

profissão, mas, sobretudo quem sabe pensar e repensar sua profissão”. O autor em sua obra, 

também discorre sobre algumas expectativas (ações) de um profissional moderno, tais como a 

preocupação com a busca de novos saberes e informações, aplicação no cotidiano profissional 

o aprendizado adquirido por meio de teorias e estudos, à formação superior e à necessidade de 

as pessoas estudarem continuamente. Para o autor, a auto-avaliação é igualmente importante, 

para que cada indivíduo constate seus pontos positivos que contribuirão para sua carreira. 

A aprendizagem organizacional, de acordo com Finger e Brand (2001) permite o 

desenvolvimento de capacidades individuais como a de aprender, que consiste na agilidade 

que a pessoa tem para aprender; capacidade coletiva para aprender, que se refere ao 

aprendizado em conjunto, integração entre os saberes de todos os funcionários e aprendizado 

em grupos; e a capacidade da organização do trabalho. 

Nesse contexto, o estágio realizado por estudantes em organizações é uma atividade 

complementar aos estudos e alternativa de aprendizado e qualificação profissional, pois a 

aprendizagem é “um processo de crescimento contínuo como parte do desenvolvimento da 

vida. Embora a aprendizagem ocorra em situações sociais, é o aprendiz individual quem 

aprende, e o faz por meio da reorganização e reconstrução de sua experiência” (ELKJAER, 

2001, p.12). Rocha-Pinto (2006) destaca que uma das principais finalidades do estágio em 

empresas é garantir o primeiro contato dos discentes com o mundo do trabalho, além de ser 
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um meio de suporte ao início de suas carreiras para aumentar suas oportunidades de 

empregabilidade e experiência. 

De acordo com Sofia (2010), no ano de 2009 a economia começou a mostrar sinais de 

crescimento após a ocorrência da crise que afetou o mundo em 2008. Tal retomada gerou 

maior demanda por mão-de-obra capacitada. Porém, a autora afirma com base em 

informações do SINE (Sistema Nacional de Emprego), que houve em 2009 um saldo de 

aproximadamente 1,7 milhão de vagas de emprego não preenchidas. O que se assistiu foi a 

falta de profissionais preparados, carência de conhecimento técnico e de experiência. Segundo 

Sofia (2010), mediante esses obstáculos uma das alternativas das empresas foi a contratação 

de estagiários, uma vez que são talentos a serem desenvolvidos e mão-de-obra qualificada, 

gerando benefícios para o estudante e forma de solução para a questão enfrentada.  

É esperado que por meio do estágio a empresa cumpra seu papel social ao conceder 

oportunidade e formação de profissionais com qualidade. De acordo com Albuquerque e Silva 

(2006), Carrão e Montebelo (2009), no que diz respeito à contribuição da atividade aos alunos 

de cursos de administração, o estágio pode proporcionar experiência e o desenvolvimento das 

habilidades de futuros gestores, pois eles se deparam com a vivência empresarial teorizada em 

sala de aula e podem amadurecer profissionalmente e socialmente com o estágio. De acordo 

com Katz (2009), as habilidades requeridas do profissional de administração se classificam 

em: técnicas, relacionadas às tarefas no ambiente interno da organização; humanas, 

relacionadas ao convívio interpessoal e habilidades conceituais, relacionadas à visão sistêmica 

que se deve ter da organização devido sua complexidade. A habilidade humana definida pelo 

por Katz (2009) é também enfatizada por Silva (2011), uma vez que ela é o fator principal 

para o bom funcionamento da organização. 

De modo geral, a literatura consultada tende a um consenso sobre o benefício do 

estágio principalmente como elo entre a universidade e organização (CARRÃO e 

MONTEBELO, 1998b; ALBUQUERQUE e SILVA, 2006; HELENO, 2008; WITTMANN E 

TREVISAN, 2008, REVISTA AGITAÇÃO, 2010). Retomando a idéia de Elkjaer (2001), e 

segundo o periódico Folha do NUBE (Núcleo Brasileiro de Estágios, 2010), os jovens 

talentos na organização convivem com outros profissionais, relação que permite a troca de 

experiências e contínuo aprendizado.  

A preocupação com a atividade do estágio é antiga e devido à sua importância. 

Segundo Bianchi apud Almeida, Lagemann e Sousa (2006), a primeira discussão formal sobre 

o assunto se deu em 1972 num evento que envolveu docentes de práticas pedagógicas. Após 

cinco anos, em dezembro de 1977, o estágio foi regulamentado pela Lei nº. 6.494. Com o 

objetivo de se dar maior atenção a essa prática, há pouco mais de três anos foi aprovada a 

Nova Lei do Estágio, o projeto de nº. 11.788 de setembro de 2008, com modificações e 

complementos à Legislação de 1977. De acordo com a ABRES (Associação Brasileira de 

Estágios) e o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), ocorreram mudanças na carga 

horária, que ficou limitada a seis horas diárias e trinta horas semanais. Houve também 

restrição da prática do estágio, que deve estar ligada à execução de tarefas específicas da área 

de estudo do aluno. A Nova Lei exige também que os estudantes sejam orientados por um 

supervisor da área de atuação do estágio, sendo necessário relatório semestral de atividades 

para acompanhamento e controle pela universidade. Estágios podem ser realizados num 

período máximo de dois anos numa mesma empresa, com a concessão de recesso remunerado 

após um ano de contrato. É também obrigatória a concessão de vale transporte aos estudantes. 

Uma das repercussões da Nova Lei do Estágio foi percebida logo no primeiro semestre de 

2009, quando houve redução significativa do número de oferta de vagas de estágio no Brasil. 

Os analistas interpretaram essa primeira reação, por um lado, como necessidade de adaptação 

das organizações às mudanças exigidas pela nova legislação e, por outro, como consequência 

da crise econômica ocorrida em 2008.  
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Segundo o NUBE, após a adaptação à Nova Lei, as expectativas de contratação das 

organizações deveriam crescer. A ABRES ressalta que, antes da aprovação da Nova Lei havia 

aproximadamente 1,1 milhão de estagiários: 715 mil de ensino superior e 385 mil de ensino 

médio e médio técnico. Atualmente, esse número totaliza cerca de 1 milhão, sendo 740 mil 

direcionadas aos alunos de nível superior e 260 mil aos de nível médio e técnico, segundo 

levantamento feito com os agentes de integração do país. Essas informações podem ser 

associadas à explicação anteriormente exposta sobre o crescimento das ofertas de vagas no 

país, e evidencia maior oferta para estudantes do nível superior em relação ao ensino médio 

técnico. A tabela a seguir sintetiza por região brasileira o número de alunos e estagiários de 

nível superior. 

Tabela 1 - Estágio no Brasil por Região (Nível Superior). 

Região Alunos 
Alunos por 

Região 
Estagiários 

Estagiários por 

Região 

Estagiários/ 

Alunos 

Norte 352.358 6,47% 19.733  2,67% 5,60% 

Nordeste 1.052.161 19,31% 56.381  7,62% 5,36% 

Centro-oeste 495.240 9,09% 43.695  5,90% 8,82% 

Sudeste 2.656.231 48,75% 444.000  60,00% 16,72% 

Sul 893.130 16,39% 176.190  23,81% 19,73% 

Total 5.449.120 100,00% 740.000  100,00% 13,58% 

Fonte: Elaborada pela autora com base no INEP/MEC (2010) e ABRES [2011?]. 

As informações quanto ao número de alunos de nível superior foram obtidas no INEP 

(Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2010) no MEC 

(Ministério da Educação e Cultura). Quanto ao número de estagiários, os dados referem-se à 

pesquisa realizada pela ABRES. Apesar de não ser apresentada a data da pesquisa, o mais 

provável é que tenha ocorrido em 2011, pois, ela enfatiza os dados do estágio no Brasil em 

relação ao Censo da Educação Superior de 2010. 

Por meio da análise da tabela, percebe-se que o Sudeste apresenta maior número de 

alunos e estagiários dentre as regiões brasileiras. No conjunto total de estagiários do país, a 

Região apresenta cerca de 60% dos estagiários. É possível verificar, que essa proporção é 

maior do que o número de matriculados no ensino superior (48,75%) com relação ao total 

nacional de estudantes universitários. Essa afirmativa pode estar associada à cultura da 

valorização do estágio, pois é acentuada no Sudeste e também ao aproveitamento das 

oportunidades de vagas. Com relação à participação dos alunos de cursos de administração 

nesse conjunto, não são apresentados dados específicos, mas segundo a ABRES há 

informações de que os alunos de administração estão entre a maior parte dos estagiários cujas 

ofertas de vagas são direcionadas.  

 

4 Metodologia 

O presente artigo, de acordo com sua tipologia, pode ser caracterizado como 

quantitativo-descritivo, pois apresenta “as características de determinada população, 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis” (GIL, 2009). Precisamente, 

sintetiza um estudo realizado com 33 alunos do Curso de Administração de uma universidade 

particular do interior do Estado de São Paulo, que realizavam estágio em empresas do tipo 

societário LTDA (limitada) e cujos contratos de estágio estavam vigentes até junho de 2010.  

Para a escolha das organizações do público alvo do estudo, a pesquisa foi 

desenvolvida em duas etapas.  

A primeira delas trabalhou com dados secundários, obtidos por meio de um banco de 

dados do Centro de Estudos e Pesquisa do Curso de Administração da instituição em questão, 

cujos contratos de estágio estavam cadastrados. Ao analisar as informações, percebeu-se uma 
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parcela significativa (23 ou 72%) de empresas do tipo societário limitado, do conjunto total de 

organizações (32), que selecionavam como estagiários alunos de Administração. Quanto à 

amostra de estagiários, destacaram-se 33 estudantes que participaram do estudo, 

correspondendo a 75% do universo de 44 estagiários cadastrados em empresas com a 

constituição societária caracterizada como “Limitada”. 

Na segunda etapa da pesquisa, ou seja, pesquisa de campo trabalhou-se com dados 

primários. Para estudo das organizações foram realizadas ligações telefônicas para obter a 

informação sobre o número de funcionários e classificação do porte.  Para essa classificação 

foram utilizados os critérios do SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas). Quanto aos estagiários, como principal técnica de coleta de dados utilizou-se o 

questionário, que segundo Gil (2009), esse instrumento apresenta algumas facilidades para 

obtenção dos dados e a construção das questões tem como base os objetivos do estudo 

proposto. Portanto, foram formuladas questões abertas e fechadas para avaliar as expectativas 

dos consultados e identificar: a) o perfil do estágio/estagiário, b) o papel da universidade na 

aquisição de conhecimento; c) impactos/contribuições do estágio na formação do 

administrador.  

 A seguir, foram contatados os estagiários que faziam parte da amostra da pesquisa, por 

meio do e-mail institucional ou pessoalmente, consultados pela pesquisadora nas respectivas 

salas de aula. 

 Para o tratamento dos dados foi realizada a tabulação por meio da utilização da 

planilha Excel. Inicialmente foi criado um banco de dados geral e fazendo uso da ferramenta 

estatística ou recurso de tabela dinâmica, foi possível sintetizar a grande quantidade de dados, 

realizar combinações de tabelas diferentes e filtrar os dados com os quais se desejou trabalhar. 

 

5 Apresentação e Discussão dos Dados 
 A seguir serão apresentados e discutidos os principais resultados extraídos dos dados 

coletados na pesquisa, em primeiro lugar a respeito das 23 organizações e a seguir os dados 

coletados com 33 estudantes por meio dos questionários. 

 

5.1 Perfil das Organizações 

 Quanto ao perfil das organizações, do total de 23 empresas destacam-se as indústrias 

(57%) em primeiro lugar, seguidas por empresas que atuam em serviços (30%) e em terceiro 

por empresas do setor comercial (13%). Percebe-se que há maior concentração e atuação 

dessas organizações no industrial. Ao analisar a amostra, identifica-se que as empresas desse 

setor são as que mais contrataram estagiários, das componentes da amostra.  

 Dentre os municípios em que se localizam as empresas do estudo, destacam-se o de 

Piracicaba com 70% do total das organizações seguido do município de Hortolândia com 9%. 

Ao analisar o município de Piracicaba que compreende a maior parcela das organizações da 

amostra, identifica-se que 44% delas desenvolvem atividade industrial, seguidas por 38% das 

empresas que atuam no setor de serviços e por 19% no setor comercial. 

Por meio da distribuição das empresas por porte e por ramo de atividade, perecebe-se 

que predominam as empresas de grande porte (48%) e com maior concentração no setor 

industrial. Em segundo lugar, destacam-se as de médio porte (26%) com maioria concentrada 

no setor industrial. Ao analisar o porte das organizações do município de Piracicaba percebe-

se que, 55% destas são classificadas como de grande porte, seguidas pelas de pequeno e 

médio porte que, juntas, somam 50% do total das organizações da amostra instaladas neste 

município. 
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5.2 Perfil do estagiário/estágio 

 Ao analisar o perfil dos estagiários das organizações da amostra, destaca-se a presença 

feminina (64%). Essa informação pode ser associada à preferência da maior parte das 

organizações por estudantes do sexo feminino, uma vez que em vários anúncios de ofertas de 

vagas de consultadas ao longo do desenvolvimento do estudo consta esse requisito. Quanto ao 

cruzamento dos dados de gênero com a área do estágio destaca-se a participação feminina na 

área de Marketing/Vendas/Comercial. Do total de 21 estagiárias (64% da amostra), 10 (48%) 

realizam estágio nesta área nas organizações e representam 30% do total dos 33 estagiários.  

 Quanto à idade dos estudantes constatou-se maior participação de jovens na faixa 

etária de 22 a 24 anos e com menor participação de estudantes na faixa de 31 a 36 anos. Essa 

informação sugere associação com o horário em que estudam os alunos do Curso de 

Administração, sendo que a maior parte frequenta as aulas do período noturno.  

Os estagiários da amostra foram também classificados quanto o semestre do curso. O 

resultado indicou que o 4° semestre reúne a maior parcela da amostra (27%). Essa informação 

pode ser associada à preferência das empresas na contratação de estagiários de semestres 

intermediários do que aqueles que estão próximos ao final do curso (7° e 8°). 

Quanto à trajetória dos estagiários nas empresas no momento de coleta dos dados, que 

ocorreu em setembro de 2010, constatou-se que dos 33 elementos da amostra 55% estavam 

realizando estágio naquele momento, seguidos por 21% que já tinham realizado estágio e 

estavam empregados em outra empresa e por 18% que tinham realizado estágio e tinham sido 

efetivados na mesma empresa. Esses dados sugerem que para 39% dos elementos da amostra 

o estágio pode ser considerado porta de entrada nas empresas, ainda que nem todos tenham 

sido efetivados nas organizações em que estagiaram. 

 Em relação à área do estágio constata-se que os estudantes que realizavam estágio no 

momento da coleta de dados, a área de Marketing/Vendas/Comercial se destaca em primeiro 

(33%). Como ressaltado anteriormente, a presença feminina é maior nessa área. Assim, os 

33% dos estagiários que atuam nessa área são compostos por 30% do sexo feminino e contra 

3% do masculino. A área de Recursos Humanos é a que tem menor atuação dos estagiários 

(3%).   

 Quanto às principais atividades desenvolvidas pelos consultados, destaca-se em 

primeiro lugar (15%) aquelas relacionadas ao suporte no planejamento de contas a pagar e 

receber, relatórios financeiros/fluxo de caixa e são desenvolvidas por maior parte dos 

estagiários da área de Finanças/Contabilidade/Economia.  

 Acerca da supervisão do estágio, de acordo com 76 % dos consultados, a empresa 

manteve um supervisor para acompanhamento das atividades e tarefas realizadas. Para 18% 

dos consultados, a empresa não disponibilizou supervisor para acompanhamento das 

atividades e 6% não responderam a questão.  

 

5.3 Expectativas quanto à Qualificação oferecida pelo Curso de Administração 

 Essa seção consiste em apresentar os dados às expectativas dos consultados quanto à 

Qualificação oferecida pelo Curso de Administração. 

Com relação ao conteúdo das disciplinas lecionadas em sala de aula a identificação 

quanto ao seu grau de contribuição para a formação profissional.  Foi realizado o cruzamento 

dos dados sobre a opinião dos consultados ao o semestre que cursam e às principais 

justificativas para as respostas dadas. De acordo com a amostra do estudo, 76% dela 

acreditam que o curso contribui muito, ao passo que para 18% ele contribui pouco e para 6% 

o curso não contribui.  

   Esses dados revelam que ao menos três quartos dos alunos consultados reconhecem o 

papel do ensino em sua formação profissional. Tal constatação apoia-se no fato de a maior 

parcela dos estagiários que acredita que o curso contribui muito, apresentar como principal 
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justificativa foi que a importância do conhecimento adquirido como base para o 

desenvolvimento da prática profissional. Percebe-se que a aprovação está evidente tanto para 

os alunos do 4° e 5° semestre quanto para os do 7° e 8° semestres que, ao estarem na reta final 

do curso, já adquiriram visão mais crítica sobre o que foi trabalhado em sala de aula. Ao 

associar a contribuição das disciplinas com a área em que os estudantes realizaram o estágio, 

percebe-se que a aprovação do conteúdo das disciplinas é maior para os estagiários da área de 

Produção/Operações/Logística. 

 Para 18% da amostra que acredita que o conteúdo contribui pouco, a principal 

justificativa foi que aprendem mais na empresa do que na universidade. Esse dado ao ser 

associado à área do estágio identifica-se que maior parcela destes estudantes (16%) 

desenvolveu a prática na área de Marketing/Vendas/Comercial. Para 6% dos que disseram que 

o curso não contribui, por estar ultrapassado se comparado aos desafios do mercado, 

realizaram estágio na área de Marketing/Vendas/Comercial. 

 De modo geral, para esse grupo de estudantes e também estagiários, o Curso de 

Administração tem cumprido seu papel. Como ressalta Drucker (2001), a inovação na arte de 

se educar é fundamental para despertar o senso crítico em cada aluno e a sala de aula é fator 

primordial para o aprendizado que será utilizado nas organizações.  

 

5.4 Quanto ao conhecimento adquirido no Curso de Administração 

Com relação ao conhecimento adquirido no Curso de Administração da Universidade 

base do estudo, dos 33 estudantes, 52% o classificaram como ótimo; 39% como bom, 3% da 

amostra como regular e 6% como ruim. Ao analisar as respostas obtidas para o conhecimento 

adquirido no curso como ótimo e bom (91%), em relação ao semestre que cursam os 

estudantes, elas aparecem no 4° e 5° semestres e também 6º, 7° e 8° semestres.  

Ao analisar os dados acima citados, eles estão em conformidade com que ressaltam 

Lacombe e Heilborn (2008) em que o conhecimento e a preparação profissional têm sido 

buscados nas universidades. Para os autores, o conhecimento de cada pessoa pode ser também 

em grande parte influenciado por aquilo que se aprende, podendo essa afirmação ser 

associada à questão anterior que se refere à contribuição do conteúdo lecionado em sala de 

aula.  Drucker (2001) discute sobre isso e Lacombe e Heilborn (2008) também afirmam que o 

conhecimento, pelo conjunto de experiências obtidas pelos estudos, cursos, orientações e 

leituras realizadas. 

 

5.5 Perfil de Administrador proposto pelo Projeto Pedagógico do Curso de 

Administração 

Nessa questão cada consultado poderia assinalar uma nota e de acordo com uma escala 

de 1 a 10, classificar o projeto pedagógico do curso, sendo 1 a pior e 10 a melhor nota. Os 

principais resultados obtidos estão sintetizados na tabela 2. 

 Com relação às notas, somaram-se todas, distribuídas pelo conjunto de consultados e 

encontrou-se a média para cada uma das habilidades. Calculou-se também o desvio padrão de 

cada uma delas. De acordo com Webster (2006) o desvio padrão é a raiz quadrada da 

variância e uma importante medida de dispersão utilizada para visualizar a instabilidade e o 

espalhamento das observações individuais dos dados em relação à sua média. 
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Tabela 2- Perfil de Administrador proposto pelo Curso de Administração. 

Perfil do Administrador proposto pelo Projeto Pedagógico do 

Curso  
Nota média Desvio padrão 

Visão empreendedora 7,6 1,9 

Familiaridade com a Tecnologia 7,0 1,9 

Capacidade de negociação 7,3 2,2 

Domínio do uso dos recursos 7,6 1,6 

Manutenção de bom clima organizacional 7,5 1,6 

Liderança 7,6 1,9 

Armazenamento de informações 7,4 2,0 

Organização de tarefas 7,2 2,0 

Comunicação interpessoal 7,6 1,6 

Cidadania 7,7 1,6 

Reflexão 7,5 1,7 

Construção de projetos empresariais 7,5 2,2 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Ao analisar a tabela 2, se percebe que na opinião dos consultados, as habilidades 

contidas no projeto pedagógico do curso tiveram médias significativas. A que está relacionada 

à “Cidadania” obteve a maior média e a “Familiaridade com a tecnologia” obteve a menor 

média. A habilidade “Capacidade de negociação” apresentou maior desvio padrão, ou seja, 

apesar de no conjunto ter recebido uma média importante, ela recebeu individualmente duas 

notas abaixo de cinco. As respostas foram mais heterogêneas e há alunos com opiniões mais 

positivas e outros negativas a respeito da “Capacidade de negociação”. Dois alunos do 7° e 8° 

semestre assinalaram as notas 1 e 2 e a média para essa habilidade variou em 2,2. Também 

pode indicar que durante o curso essas habilidades na opinião de alguns alunos foi mais bem 

desenvolvida e para outros deixou a desejar ao longo do curso. Os dados não permitem 

concluir a esse respeito. Apesar de as habilidades “Domínio e uso dos recursos”, 

“Manutenção de bom clima organizacional”, “Comunicação interpessoal” e “Cidadania” 

obterem o menor desvio padrão. A melhor média coube à “Comunicação Interpessoal”, pois 

nenhum aluno atribuiu nota abaixo de cinco a essa habilidade. Isso significa que os estudantes 

têm opinião mais homogênea com relação a essa habilidade e as notas dadas se aproximam da 

média recebida e varia em 1,6.  

 De maneira geral, pode-se afirmar que na opinião dos consultados o Projeto 

Pedagógico do curso (2001, p.34) tem cumprido seu papel em desenvolver as habilidades 

exigidas dos profissionais de Administração. Vale ressaltar também que algumas habilidades, 

como “Capacidade de negociação” e “Construção de projetos empresariais” precisam ser mais 

bem trabalhada ao longo do curso. 

 

5.6 Principais impactos do estágio em termos de aprendizagem, conhecimento e 

experiência 
Essa seção consiste em identificar os principais impactos do estágio em termos de 

aprendizagem, aquisição de conhecimento e experiência na opinião dos estagiários. 

  

5.6.1 Quanto ao desenvolvimento de capacidades de aprendizagem 

  O objetivo dessa questão era analisar os impactos do estágio quanto ao 

desenvolvimento de capacidades de aprendizagem. Os consultados deveriam assinalar quais 

capacidades condizentes com a sua realidade na empresa. A tabela 3 sintetiza os principais 
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resultados obtidos. A soma das frequências ultrapassa o número de consultados porque mais 

de um item poderia ser assinalado.  

 
Tabela 3- Capacidades de aprendizagem desenvolvidas no estágio. 

Aprendizado na Organização Freq. % 
Capacidades /         

Total Estagiários 

Estimula capacidade de aprendizagem em grupo 23 27% 70% 

Estimula capacidade de integração com os ocupantes dos 

diversos cargos na empresa 

21 24% 64% 

Estimula capacidade da organização do trabalho 21 24% 64% 

Estimula capacidade individual de aprendizagem 20 23% 61% 

Não estimula qualquer tipo de capacidade 1 1% 3% 

TOTAL 86 100%   

Fonte: Dados da pesquisa. 

  

 Por meio da frequência e pelos dados expostos na tabela 3, o principal impacto está 

relacionado à capacidade de aprendizagem em grupo, que se destaca em primeiro lugar, 

representando 27% do conjunto de respostas e 70% da opinião dos consultados.  De acordo 

com Finger e Brand (2001) a capacidade de coletiva de aprendizagem, se refere ao 

aprendizado em conjunto, integração entre os saberes de todos os funcionários em grupos. 

 Em segundo lugar, destacam-se as capacidades de integração com os ocupantes dos 

diversos cargos na empresa e organização do trabalho, com 24% do conjunto de respostas e 

64% da opinião dos respondentes. A capacidade de integração com os ocupantes dos diversos 

cargos é considerada a capacidade estrutural de aprender. Ela corresponde às condições 

oferecidas pela empresa, referentes à estrutura organizacional, ou seja, interação entre 

ocupantes dos cargos, independente, de seus níveis hierárquicos para a boa aprendizagem. Por 

sua vez, a capacidade de organização do trabalho ocorre quando os processos em todos os 

setores na empresa (produtivo e administrativo) estejam voltados para o aprimoramento do 

aprendizado individual e coletivo. (FINGER e BRAND, 2001). 

 Pelos resultados apresentados percebe-se que o estágio para a amostra do estudo, tem 

impactado positivamente e proporcionado o estímulo do aprendizado contribuindo com o 

conhecimento dos estagiários e também para a organização. Com base na visão dos autores 

consultados, constata-se a importância da organização que aprende e que gera conhecimento 

aos profissionais. O desenvolvimento de capacidades de aprendizagem contribui para a 

utilização de todo o potencial dos indivíduos no ambiente empresarial, conforme afirmam 

vários dos autores consultados (NONAKA, 2000; PRANGE, 2001; PRESKILL E TORRES, 

2001; KRUGLIANSKAS E TERRA, 2003; BAYMA, 2005). 

 

5.6.2 Quanto às habilidades de um administrador  

Para essa questão, cada consultado poderia assinalar uma nota e de acordo com uma 

escala de 1 a 10, classificar as habilidades de um administrador que foram desenvolvidas 

durante o estágio.  A tabela 4 apresenta as principais médias obtidas nas respostas dadas pelos 

consultados. 
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Tabela 4 - Habilidades de um administrador.  

Habilidades Média Desvio padrão 

Humana 8,6 1,3 

Conceitual 8,5 1,4 

Técnica 7,8 1,8 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Nessa questão também foi adotado o procedimento de soma de todas as notas e 

encontrou-se a média para cada uma das habilidades. Calculou-se também o desvio padrão de 

cada uma delas para verificar a dispersão ou distância de algumas notas dadas com relação à 

sua média. 

A maior média foi alcançada pela habilidade humana (8,6) e que apresentou o menor 

desvio padrão (1,3). A habilidade técnica apresentou menor média (7,8) e maior desvio 

padrão (1,8). Percebe-se que a habilidade humana foi estimulada no período de realização do 

estágio e apresenta contribuição significativa para os futuros administradores. De modo geral, 

os alunos têm uma opinião em comum e as respostas dadas se aproximam mais da média 

recebida por essa habilidade. Quanto à habilidade técnica a análise individual revelou que um 

estagiário do 5° semestre atribuiu a ela nota 1 e ao passo que outros do 4° semestre atribuíram 

nota 6.  

De acordo com Katz (2009), não existe um executivo ou modelo de administrador a 

ser seguido, pois para o autor um administrador bem sucedido pode desenvolver habilidades 

que o tornem um profissional competente. As habilidades que esse autor ressalta em sua obra 

foram apresentadas aos alunos com o objetivo de saber o impacto do estágio no 

desenvolvimento de habilidade de um administrador e de que forma elas seriam estimuladas 

no estágio, uma vez que para Rocha-Pinto (2006), o estágio tende a ser o primeiro passo para 

o mundo do trabalho.  

Assim, pelos resultados consultados a habilidade humana é a que se destaca em 

primeiro lugar está em conformidade com Katz (2009). Essa habilidade é definida pelo autor 

como a principal das habilidades, pois numa organização o contato humano é o fator principal 

para seu bom funcionamento. A habilidade técnica, relacionada às aptidões e tarefas 

desenvolvidas recebeu a menor média. Para o autor mencionado ela é, de modo geral, a 

habilidade que as organizações mais se preocupam em estimular nos indivíduos.  De acordo 

com os resultados apresentados, as respostas dos estagiários se diferem quanto à afirmação de 

Katz, nesse sentido, pois a habilidade técnica foi a menos percebida pelos consultados. A 

habilidade conceitual ficou em segundo lugar na opinião da amostra do estudo e está 

relacionada à visão do todo da empresa e dos seus processos. 

 

5.6.3 Quanto às expectativas (ações) estimuladas no estágio 

A tabela 5 sintetiza as informações obtidas sobre as expectativas ou ações estimuladas 

pelo estágio e que contribuem com o profissional dos estudantes. Nessa questão, os 

estagiários poderiam assinalar todas as alternativas que refletissem a realidade vivenciada por 

eles no estágio, por isso a soma das frequências ultrapassa o número de consultados. 

Essa questão corresponde às expectativas (ações) de um profissional moderno. A 

respeito disso, Demo (2007) ressalta a importância de profissionais que saibam pensar e 

repensar suas profissões e que o mercado exige profissionais competentes, dotados de 

algumas características. Estas características que o autor ressalta em sua obra foram 

apresentadas aos alunos com o objetivo de saber os impactos do estágio no desenvolvimento 

dessas expectativas (ações). A opção que se destacou em primeiro lugar, “Trabalho em 
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equipe”, na visão do autor significa que o profissional consegue manter uma boa relação com 

os indivíduos em seu ambiente de trabalho e assim pode adquirir e compartilhar 

conhecimento. Percebe-se que o estágio para maior parcela dos consultados tem estimulado 

essa expectativa. 

 

Tabela 5- Expectativas (ações) profissionais estimuladas no estágio. 

Expectativas estimuladas no estágio Total % 
 Expectativas / 

Total Estagiários 

Trabalho em equipe 24 20% 73% 

Visão geral dos processos/funcionamento da empresa 20 17% 61% 

Aplicação no cotidiano profissional do saber adquirido 

em sala de aula 

19 16% 58% 

Pesquisa, considerando a busca de cada indivíduo em 

adquirir novos saberes espontaneamente 

16 14% 48% 

Auto-avaliação 14 12% 42% 

Contribuição individual nos debates sobre qualidade do 

trabalho realizado 

12 10% 36% 

Atualização permanente por meio da participação em 

cursos, seminários, palestras,dentre outros 

10 8% 30% 

Vazio  3 3% 9% 

Total 118 100%  

 Fonte: Dados da Pesquisa. 

 A opção que se destacou em segundo lugar, “Visão geral dos processos/funcionamento 

da empresa, de acordo com Demo (2007), os profissionais devem buscar a máxima 

compreensão do seu ambiente de trabalho, a respeito do funcionamento (processos) da 

organização. dessa expectativa. Em terceiro lugar, “Aplicação no cotidiano profissional do 

saber adquirido em sala de aula”, corresponde ao que o autor aborda sobre “Teorização das 

práticas”. Significa que todo saber adquirido por meio de teorias e estudos pode ser colocado 

em prática e contribuir para o desenvolvimento profissional”. Os consultados identificaram 

que o estágio proporcionou o estímulo dessa expectativa e percebe-se que essa atividade 

cumpriu sua finalidade principal. Percebe-se que para os consultados, de modo geral, o 

estágio tem impactado quanto ao desenvolvimento de expectativas de um profissional 

moderno. 

 

5.7 Relação entre o conhecimento adquirido no curso e no estágio 
 Essa seção consiste em apresentar os dados que correspondem à relação entre os 

conhecimentos adquiridos no curso e no estágio.  A Tabela 6 apresenta os resultados do 

cruzamento das alternativas dessa questão com as principais justificativas dadas pelos 

estudantes à escolha de suas respostas. 

 Dos 33 consultados, 48% responderam que ambos se complementam e o que foi 

estudado em sala de aula se aplica na prática do estágio. Uma das justificativas às respostas 

dadas por esses estudantes enfatiza que por meio da teoria, o estudante adquire o 

conhecimento sobre o funcionamento da empresa e no estágio se vivencia o que se aprendeu 

em sala de aula. Esse resultado está em conformidade com a literatura consultada que tende a 

um consenso sobre o elo entre a universidade e organização (CARRÃO e MONTEBELO, 

1998; ALBUQUERQUE e SILVA, 2006; HELENO, 2008; WITTMANN E TREVISAN, 

2008, REVISTA AGITAÇÃO, 2010). 
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Tabela 6 - Relação entre os conhecimentos: curso e estágio. 

Relação entre conhecimento 

adquirido no curso e no estágio 
Justificativas Freq. % 

Ambos se complementam 

Na universidade se adquire o conhecimento sobre o 

funcionamento da empresa e no estágio o aluno 

desenvolve a prática estudada em sala de aula 

14 42% 

O aprendizado adquirido em sala de aula permite que o 

aluno compartilhe informações com sua equipe de 

trabalho e há uma troca de conhecimentos e experiências. 

 2 6% 

Relação parcial entre teoria e 

prática 

O conhecimento teórico não se coloca em prática por 

completo porque é específico da área de atuação do 

estágio. 

11 33% 

O conhecimento adquirido no curso auxilia a 

compreensão dos processos da empresa, porém a prática 

se adquire no cotidiano 

2 6% 

Não há relação Conhecimento do curso se distancia da realidade 

profissional. 
 3 9% 

Sem descrição Sem descrição 1  3% 

 Total 33 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

 No que diz respeito à contribuição da atividade do estágio aos alunos de cursos de 

administração, ela pode proporcionar experiência e o desenvolvimento das habilidades de 

futuros gestores, pois eles se deparam com a vivência empresarial teorizada em sala de aula e 

podem amadurecer profissionalmente e socialmente com o estágio (ALBUQUERQUE e 

SILVA, 2006; CARRÃO e MONTEBELO, 2009). A segunda justificativa dada pelos 

estudantes para a mesma resposta, é que o estágio permite o compartilhamento de 

informações e do conhecimento que se adquiriu na universidade com a equipe de trabalho e 

há na organização uma troca de experiências. Essa informação está de acordo com o 

periódico, Folha do NUBE (2010), que afirma que os jovens talentos na organização 

convivem com outros profissionais e essa relação permite a troca de experiências e contínuo 

aprendizado.  

 Das respostas recebidas, 39% dos consultados identificaram que há uma relação 

parcial entre teoria e prática. Umas das justificativas dadas por esses estudantes é que não é 

possível aplicar o conhecimento teórico por completo na prática, pois ele é específico da área 

de atuação do estágio.  A segunda delas ressalta que o conhecimento adquirido no curso 

auxilia na compreensão dos processos da empresa, porém a prática se adquire no cotidiano. 

 Ao analisar a área que estes estudantes realizaram o estágio identifica-se a de 

Produção/Operações/Logística e as principais atividades desenvolvidas por eles estão 

relacionadas ao acompanhamento dos indicadores de desempenho de produção, análise de 

MRP, TCP. Nesse caso, a afirmação desses estudantes se difere do que foi apresentado 

anteriormente pelos alunos que acreditam ser o estágio a complementação do que foi estudado 

em sala de aula e o conhecimento teórico adquirido. 

 Para 9% dos consultados, não há relação entre o conhecimento adquirido no curso e a 

principal justificativa é que o conhecimento teórico se distancia da realidade profissional. 
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5.8 Comentários e sugestões 

 

Nessa questão aberta, os alunos poderiam tecer comentários sobre pontos não 

abordados no questionário aplicado, mas que considerassem importantes para avaliação do 

estágio que realizaram e o ensino proporcionado pelo curso, expectativas, frustrações. 

Poderiam também comentar o papel do seu supervisor / líder de e estágio na empresa. 

Dos 33 consultados, apenas 27% responderam a questão. O comentário que se destaca 

é que o estágio proporciona amadurecimento profissional e a universidade tem papel 

fundamental para a realização dessa prática. Ele faz referência à relação entre a prática do 

estágio com o a do curso. Retomando as idéias de Albuquerque e Silva (2006) e Carrão e 

Montebelo (2009) discutidas no tópico anterior (relação entre o conhecimento adquirido no 

curso e no estágio) essa atividade proporciona a interligação entre o estagiário (busca o 

aprendizado), a universidade (fornece o ensino) e a empresa (fornece a prática do estágio). 

Elkjaer (2001), também afirma que a aprendizagem é um processo contínuo e o aprendiz 

individual pode por meio do aprendizado reorganizar e reconstruir sua experiência. 

 

6 Conclusão 

 

Esse estudo teve por objetivo estudar o estágio realizado por alunos do Curso de 

Administração de uma Universidade do interior de São Paulo. Teve como principal fonte dos 

dados secundários, o banco de dados do Centro de Estudos e Pesquisa em Administração e de 

dados primários, a opinião de 33 estagiários do Curso que desenvolveram a prática do estágio 

em 23 empresas do tipo de sociedade limitada do município de Piracicaba e região. 

Quanto à base bibliográfica, esse estudo enfocou a formação profissional na era do 

conhecimento, o papel da universidade na formação do administrador e a contribuição do 

estágio para essa formação. 

Com base nos resultados apresentados, as expectativas da maior parte dos consultados 

quanto à qualificação oferecida no curso foram positivas e percebe-se que o conteúdo das 

disciplinas, o conhecimento adquirido no curso e as habilidades propostas pelo projeto 

pedagógico do curso têm sido favoráveis para prática profissional desses estudantes. A 

respeito das opiniões negativas, a esse respeito o Curso poderá lhes dar atenção especial, uma 

vez que críticas quando construtivas merecem atenção. 

Os resultados apresentados sobre os impactos do estágio em termos de aquisição de 

conhecimento e experiência têm sido positivos pela maioria dos consultados e estimulam 

capacidades de aprendizagem, contribuem o para a formação de habilidades específicas de um 

administrador e expectativas/ações do profissional moderno.  

A relação entre o conhecimento adquirido no curso e aquele adquirido no estágio, para 

a maior parcela dos estagiários, se complementam de forma que o aprendizado em sala de 

aula foi utilizado na prática empresarial. Apesar de poucos consultados terem registrado seus 

comentários/sugestões, pode-se verificar alguns pontos que poderiam ser mais bem 

organizados no questionário. Alguns respondentes registraram críticas com relação ao curso e 

às disciplinas lecionadas e aos professores. 

Os objetivos da pesquisa foram alcançados, uma vez que o estudo se propôs a 

investigar a prática de estágio sob o ponto de vista de um público determinado sobre questões 

específicas: aquisição de conhecimento e desenvolvimento de habilidades. Os dados 

levantados também contribuíram para a análise do intercâmbio curso-ambiente empresarial. 

Embora os resultados tenham sido importantes, este pesquisa apresenta limitações. Em 

primeiro lugar, por focalizar um grupo específico de estagiários e não da totalidade. Em 

segundo lugar, por ter coletado apenas a opinião de estudantes, não incluindo outras fontes de 
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igual importância, como empresas gestoras de recursos humanos e agências de contratação de 

estagiários.  
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