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RESUMO

O presente relatório refere-se ao programa jovem aprendiz realizado na empresa
Estreito Agropecuária LTDA, localizada na Fazenda Urina, no bairro Rural em Baía
Formosa. Com o intuito de descrever as atividades desenvolvidas no período de
contratação. A duração do contrato foi de aproximadamente 19 meses, iniciando no
dia 15 de junho de 2021 e concluído no dia 19 de janeiro de 2023, com o horário
diário de 4 horas, de segunda a quinta-feira, totalizando 16 horas semanais. As
atividades previstas no plano de trabalho foram: montar pacotes de turismo; planejar
eventos; promover serviços turísticos; reservar serviços turísticos; comunicar-se ;
demonstrar competências pessoais; organizar eventos; contratar fornecedores de
serviços; planejar eventos e coordenar realização de eventos. Este relatório
apresenta resultados alcançados, aspectos sobre a empresa, atividades
desenvolvidas durante o período de contratação, pontos positivos, oportunidades e
desafios�gerados�nesta�vivência�como�jovem�aprendiz.

Palavras-chave: jovem�aprendiz,�atividades�desenvolvidas e�prática�profissional.
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1. INTRODUÇÃO

O�objetivo�deste�relatório�é�efetuar�o�registro�das�atividades�desenvolvidas

durante�a�prática�profissional��na��empresa�Estreito�Agropecuaria�LTDA,�no�período

de�15�de�junho�de�2021�a�19�de�janeiro�de�2023.��Com�carga�horária��prática�de

segunda�à�quinta,�4�horas�por�dia,�totalizando�16�horas�semanais.

As atividades desenvolvidas na empresa na empresa foram executadas nos

setores: recursos humanos, que visa a seleção, contratação, treinamento,

remuneração, recebe as sugestões e reclamações para a gerência da empresa;

setor de segurança do trabalho, que atesta a proteção integral a vida dos

colaboradores, prevenindo acidentes, riscos e doenças por meio da fiscalização no

ambiente de trabalho e no setor almoxarifado, efetua o recebimento, movimentação

e estocagem de materiais, recebe e confere as notas fiscais de entrada dos produtos

adquiridos,�verifica�quantidade,�descrição�e�as�condições�gerais�dos�mesmos.

Por conseguinte, este relatório está composto pelas seguintes etapas:

Introdução, com contextualização do que será apresentado neste documento;

Referencial teórico, onde se encontra referências literárias e o embasamento teórico

do relatório; Caracterização da empresa, onde será apresentado as informações da

Estreito Agropecuária LTDA, lugar que aconteceu a prática profissional efetiva,

mostrando as atividades desenvolvidas pela a empresa; Plano de trabalho, em que

se encontra as tarefas a serem implementadas na prática profissional; Relatório das

atividades desenvolvidas, que traz o detalhamento das realizações durante o

período da jornada de trabalho; Oportunidades e desafios que foram notados

durante o estágio; Conclusão, onde encontra-se a avaliação final da experiência; por

fim,�as�referências�bibliográficas�e�anexos.
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2.�REFERENCIAL�TEÓRICO

2.1�Recursos�humanos�(ADM)

Segundo o dicionário Aurélio da língua portuguesa, a palavra recurso

apresenta os seguintes significados: "Ato ou efeito de recorrer". Auxílio, ajuda,

socorro, proteção." (AURÉLIO, 2012, p.1796). Assim, pode-se dizer que o recurso é

uma ferramenta importante para auxiliar o indivíduo em qualquer situação,

melhorando�o�funcionamento�da�organização.

Significado da palavra " humanos": " Que tem características de homem,

tomado�enquanto�espécie."�(�LAROUSSE,�1999,�p.�501).

Ao pesquisar sobre os recursos humanos, identifica-se um conjunto de

definições.�De�acordo�com�Gil�(1994),�está�é:

"É, pois, a área que trata de recrutamento, seleção, treinamento,

desenvolvimento, manutenção, controle e avaliação de pessoal" (GIL, 1994, p.13). O

objetivo desse setor é obter a interação do colaborador com a empresa, aumentando

a�produtividade�da�organização.

Segundo�Chiavenato�(2002):

A administração de recursos humano, consiste no planejamento, na
organização, no desenvolvimento, na coordenação e no controle de técnicas
capazes de promover o desempenho eficiente do pessoal, ao mesmo tempo
em que a organização representa o meio em que as pessoas que com ela
colaboram alcançar os objetivos individuais relacionados a direta ou
indiretamente�com�o�trabalho�(�CHIAVENATO,�2002,�p.162).

Relata-se que a administração de recursos humanos contribui para as

decisões integradas que formam as relações de trabalho. Com isso, influencia

diretamente a capacidade da organização e seus funcionários e seus funcionários

em�atingirem�os�objetivos�alcançados.

O termo RH ou Gestão de pessoas pode ter três significados, para chiavenato

(1999):

● RH como função ou departamento: RH é a unidade operacional que funciona

como órgão de staff, isto é, como elemento prestador de serviços nas áreas

de recrutamento, seleção, treinamento, remuneração, comunicação, higiene

do�trabalho,�benefícios,�etc.

● RH como um conjunto de práticas de recursos humanos: RH se refere ao

modo como a organização opera suas atividades de recrutamento, seleção,
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treinamento, remuneração, benefícios, comunicação, higiene e segurança do

trabalho.

● RH como profissão: RH se refere aos profissionais que trabalham em tempo

integral em papéis diretamente relacionados com recursos humanos, a saber:

relacionadores, treinadores, administradores de salários e benefícios,

engenheiros�de�segurança,�médicos�do�trabalho,�etc.

Segundo Toledo (1986), os recursos humanos seriam o ramo de

especialização da ciência da Administração, que desenvolve todas as atividades que

tem como objetivo a integração do colaborador com a organização e o aumento da

produtividade.

Por fim, constata-se que o setor de recursos humanos é responsável pelo

bom funcionamento na integração entre os outros departamentos e colaboradores

da empresa. Visto que o setor assume a responsabilidade de recrutamento, seleção,

treinamento�e�benefícios�aos�colaboradores.

2.2�Segurança�do�trabalho

O setor de segurança do trabalho tem como objetivo prevenir acidentes,

oferecer condições no ambiente de trabalho, aplicar medidas de prevenção e

minimizar�os�riscos�de�acidentes.�Chiavenato�(2002),�afirmar:

Segurança no Trabalho é o conjunto de medidas técnicas, educacionais,
médicas e psicológicas empregadas para prevenir acidentes, quer
eliminando as condições inseguras do ambiente querem instruindo ou
convencendo as pessoas da implantação de práticas preventivas.
(CHIAVENATO,�2002,�p.�43).

Nesse sentido é fundamental instruir os colaboradores sobre esse assunto de

segurança do trabalho, pois visa garantir a saúde integral do trabalhador, e

resguarda a empresa, gerando crescimento, produtividade e engajamento pelos os

colaboradores.

Medidas devem ser tomadas pelas as empresas, em relação a segurança do

trabalho,�para�precaução�de�acidentes,�Cardella�(2007)�pontua:

A redução dos acidentes é um dos mais fortes desafios à inteligência do
homem. Muito trabalho físico e mental e grandes somas de recursos têm
sido aplicados em prevenção, mas os acidentes continuam ocorrendo,
desafiando�permanentemente�todos�os�esforços.�(CARDELLA,�2007,�p.�23).
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Observa-se que é difícil lidar com a inteligência humana, mas é importante

sensibilizar sobre a importância de se prevenir contra riscos decorrentes no

ambiente�de�trabalho.

A CIPA (comissão interna de prevenção de acidentes) tem como objetivo a

prevenção de acidentes e doenças decorrentes do ambiente de trabalho. Ela auxilia

na prevenção de acidentes, divulga informações relativas sobre a segurança aos

funcionários,�eventualmente�diminuindo�esses�riscos.

Equipamentos de proteção de acordo com a Norma Regulamentadora NR-6,

protege o indivíduo de uma lesão maior: "Considera-se Equipamento de proteção

individual - EPI, todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo

trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a

saúde no trabalho" ( BRASIL, 1978). Destaca-se que é de extrema importância o uso

de�EPI,�pois�visa�a�não�ocorrência�de�acidentes.

Montenegro�e�Santana�(2010)�evidenciam�a�importância�da�utilização�de�EPI:

A prevenção é motivo de segurança do indivíduo no ambiente de trabalho e
é de fundamental importância porque, sem esta prevenção, poderão ocorrer
acidentes, prejudicando não só a empresa, mas também o operário, seus
familiares�e�a�sociedade.(MONTENEGRO�E�SANTANA,�2010,�p.�1).

Dessa maneira, é de suma importância os funcionários serem instruídos a

usarem os equipamentos de proteção individual, tendo uma orientação e

treinamento�para�o�uso�correto�dos�EPIs.

2.3�Almoxarifado

Paoleschi�(2009)�define�que�o�"almoxarifado�é�o�local�devidamente�apropriado

para�armazenagem�e�proteção�dos�materiais�da�empresa."�(PAOLESCHI,�2009,�p.

17).�Os�materiais�devem�ficar�em�ambiente�adequado�para�a�utilização�dos�mesmos,

os�estoques�precisam�ser�monitorados�para�suprir�demandas�futuras.

O�autor�pontua�que�a�administração�deste�setor�é�extremamente�importante

para�monitoramento�da�retirada�ou�entrada�dos�materiais�na�empresa,�assim,

obtendo�o�controle�do�estoque.

É importante para administração de um almoxarifado que os funcionários
conheçam e saibam preencher os formulários e as planilhas utilizadas no
almoxarifado e também as recebidas de outros departamentos e que sejam
reconhecidas e válidas para retirada e ou entrada de materiais no estoque.
(PAOLESCHI,�2009,�p.�21).
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"Para�cumprir�sua�finalidade�o�almoxarifado�deve�ter�instalações�adequadas,

bem�como�recursos�de�movimentação�e�distribuição�suficientes�a�um�atendimento

rápido�e�eficiente"�(�PAOLESCHI,�2009,�p.�20).

As�principais�atribuições�do�almoxarifado,�segundo�Paoleschi�(2009):

● Receber�para�guarda�e�proteção�os�materiais�adquiridos�pela�empresa.

● Entregar�os�materiais�mediante�requisições�autorizadas�aos�usuários�da

empresa.

● Explicar�os�materiais�para�terceiros�conforme�solicitação�documentada.

● Manter�a�acuracidade�dos�estoques.

● Manter�a�limpeza�e�arrumação�de�todo�o�ambiente.

● Controlar�os�estoques,�dando�as�baixas�e�entradas�no�sistema�o�mais�rápido

possível.�O�ideal�é�que�as�entradas�e�saídas�de�materiais�no�estoque�sejam

feitas�em�máximo�duas�horas.

É�importante�que�a�administração�de�um�almoxarifado�tenha�uma�conduta

transparente,�para�que�os�que�trabalham�nesse�setor�possam�ter�um�bom

desempenho,�pois�é�um�local�onde�se�guarda�em�grande�estoque�de�materiais.

Para�Viana�(2010),�"�a�atividade�almoxarifado�visa�garantir�a�fiel�guarda�dos

materiais�confiados�pela�empresa,�objetivando�sua�preservação�e�integridade�até�o

consumo�final".(�VIANA,�2010,�p.�43).�Nesse�sentido,�o�setor�de�almoxarifado�deve

manter�os�materiais�em�ambientes�apropriados�para�não�ocorrer�nenhum�problema

no�processo�de�estocagem.

Atividades�básicas�de�um�almoxarifado,�de�acordo�com�Viana�(2010):

● Receber�e�conferir�quantitativamente�e�qualitativamente�os�produtos

adquiridos�pela�a�empresa.

● Armazenar�os�produtos�de�acordo�com�as�normas�e�políticas�de

armazenagem�para�evitar�perde�e�danos�no�material�estocado�até�sua

distribuição.

● Distribuir�os�materiais�estocados�de�acordo�com�as�requisições�e

necessidades�devidamente�autorizados�pelos�gestores�da�empresa.

Conclui-se�que�é�importante�a�administração�e�armazenagem�dos�materiais

no�setor�de�almoxarifado�para�o�melhor�aproveitamento�dos�produtos�estocados.

Portanto,�ter�um�bom�controle�dos�produtos�assegura�que�a�empresa�tenha�um

melhor�funcionamento,�aumentando�assim�a�sua�produtividade.
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3.�CARACTERIZAÇÃO�DA�EMPRESA

A��Estreito�Agropecuária�é�uma�Sociedade�Empresária�Limitada�(LTDA).��Esta

empresa�tem�como�atividade�econômica�principal�o�cultivo�de�cana�de�açúcar.�Está

localizada�na�Fazenda�Urina,�no�bairro�Rural��em�Baía�Formosa,�CEP�59194-000,

Rio�Grande�do�Norte.�Os�sócios�da�empresa�são:�Frederico�Meira�de�Vasconcelos;

José�Ranulfo�da�Costa�Queiroz�Neto;�e�José�Vicente�Meira�de�Vasconcelos Neto.

Suas atividades iniciaram em dez de agosto de 1981. Atualmente conta em

média com 201 a 300 funcionários, sendo assim, considerada uma empresa de

grande porte. A fazenda conta com aproximadamente 5800 hectares cultivados com

cana�de�açúcar�e�350�hectares�de�coco.

A aquisição de tecnologia agrícola faz parte da gestão da Estreito

Agropecuária LTDA, as máquinas são fundamentais nas realizações das operações

da fazenda, tanto o plantio como a colheita da cana de açúcar são 100%

mecanizados.

As atividades econômicas secundárias desta empresa são: cultivo de milho;

cultivo de outros cereais, tais como: alpiste, aveia, centeio, milheto, painço, etc;

cultivo de algodão herbáceo; cultivo de soja, cultivo de coco-baía; criação de bovinos

para corte; criação de bovinos para a produção de leite; colheita de coco; serviços

de poda de árvores para lavouras; serviços de preparação de terreno; cultivo e

colheita; atividades de apoio a agricultura; serviços de pulverização e controle de

pragas agrícola; transporte rodoviário de carga, exceto outros produtos perigosos e

mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; outras sociedades de

participação,�exceto�holdings.

A estrutura física Estreito Agropecuária LTDA é composta por nove salas:

recursos humanos; departamento de saúde; sala de arquivos; administrativa -

financeira; gerência agrícola; gerência oficina; almoxarifado/segurança; garagens;

oficina;�pátio�de�treinamento;�refeitório;�copa;�portaria;�e�recepção.



10

4.�PLANO�DE�TRABALHO

O�programa�de�Jovem�Aprendiz�na�empresa�Estreito�Agropecuária�LTDA�deu

início�no�dia�15�de�junho�de�2021�e�tem�o�prazo�de�finalização�no�dia�20�de�janeiro

de�2023,�tendo�a�duração�de�aproximadamente�19�meses.�As�atividades�previstas

no�Termo�de�Compromisso�do�programa:�1-�Montar�pacotes�de�turismos;�2-�Planejar

eventos;�3-�Promover�serviços�turísticos;�4-�Reservar�serviços�turísticos;�5-

Comunicar-se;�6-�Demonstrar�competências�pessoais;�7-�Organizar�eventos;�8-

Contratar�fornecedores�de�serviço;�9-�Planejar�eventos;�10-�Coordenar�realização�de

eventos.
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5.�RELATÓRIO�DAS�ATIVIDADES�DESENVOLVIDAS

As atividades desenvolvidas na prática profissional de Jovem Aprendiz foram:

1. Atendimento aos colaboradores; 2. Atividades de gestão de EPIs e materiais de

limpeza; 3. A avaliação (desgaste) e inclusão de dados em um sistema

informatizado (EPIs e materiais); 4. Atividades de gestão de estoque e entrega de

materiais ; 5. Identificação de fichas de pessoas que saíram da empresa; 6.

Cadastro de equipamentos no sistema informatizado da Estrito; 7. Separação de

rescisões de trabalho por ano; 8. Organização de prateleiras dos materiais no setor

almoxarifado;�9.�Organização�de�contra�cheques�por�códigos�de�funcionários.

5.1��Atendimento�aos�colaboradores:

A�relatora�fazia�o�atendimento�aos�colaboradores�da�empresa.�Este

atendimento�era�realizado�da�seguinte�forma:�1-atendendo�o�telefone�e�passando�as

dúvidas�e�perguntas�das�pessoas�para�o�meu�supervisor.�Para�que�depois�ele

entrasse�em�contato�com�o�que�telefonou�para�o�setor.

5.2�Atividades�de�gestão�de�EPIs�e�materiais�de�limpeza:

A�relatora�ficava��no�setor�de�segurança�do�trabalho�fazendo�a�gestão

eficiente�dos�EPIs�e�do�tipo�de�materiais�de�limpeza,�para�que�cada�colaborador

fizesse�sua�devida�função�correta.

5.3�Avaliação�(desgaste)�e�inclusão�de�dados em�um�sistema

informatizado�(EPIs�e�materiais):.

Inclusão�de�dados�em�um�sistema�informatizado�(EPIs�e�materiais�de�limpeza)

como�as�informações�dos�colaboradores.�Após�serem�anotadas�nas�requisições,

assim�lançadas�no�sistema�informatizado�da�empresa,�todas�as�informações�eram

digitadas�no�sistema.
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Imagem�1:�Requisições�feitas�no�sistema

Fonte: Jamily�Bezerra,�2022

Na�figura�acima,�é�possível�observar�a�relatora�em�seu�expediente�no�setor

segurança�do�trabalho.

5.4�Atividades�de�gestão�de�estoque�e�entrega�de�materiais: A�relatora�anotava

os��equipamentos�e�materiais�disponíveis�no�estoque�e�passava�para�o�técnico�de

segurança�do�trabalho�da�empresa.�Organizava�EPIs�e�itens�de�limpeza�nas

prateleiras�no�setor�de�segurança,�para�melhor�visualização.

Figura�2: Requisição de�materiais

Fonte: autoria�própria, 2023.
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5.5�Identificação�de�fichas�de�pessoas�que�saíram�da�empresa:

Ficava�no�setor�arquivo�fazendo�a�identificação�de�fichas�de�pessoas�que�já

saíram�da�empresa�para�ser�avaliada�pelo�o�RH�e�estocada�novamente,�no�arquivo

da�empresa.

5.6�Cadastro�de�equipamentos�no�sistema�informatizado�da�Estreito:

A�relatora�faz�o�cadastro�dos�equipamentos�EPIs�em�um�sistema

informatizado�da�empresa,�todas�as�informações�feitas�na�guia�de�requisições

são�todas�passadas�para�o�sistema.

5.7�Separação�de�rescisões�de�trabalho�por�ano: A separação�de�rescisões

e�trabalho�por�ano,�foram�organizadas�em�pastas�para�facilitar�o

funcionamento�nas�buscas�desses�documentos�quando�forem�necessários�na

sala�de�arquivos.

5.8�Organização�de�prateleiras�dos�materiais�no�setor�almoxarifado:

Para�auxiliar�na�identificação�dos�materiais�no�setor�almoxarifado�que�eram

compatíveis,�que�poderiam�ser�utilizado�nos�mesmo�veículos,�que�eram�pedidos�com

mais�frequência�entre�os�colaboradores,�foram�separados�por�prateleiras�e�códigos,

assim,�fornecendo�uma�melhoria�no�processo�de�atendimento.

Figura�3: Organização�de�prateleiras

Fonte:�Maria�Vitória�Silva

Na�figura�6,�observa-se�a�organização�das�prateleiras�no�setor�almoxarifado�feita

pela�relatora.
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6.�OPORTUNIDADES�E�DESAFIOS�NA�REALIZAÇÃO�DO�TRABALHO

A empresa tem um grande uso de copos descartáveis, e sabemos que esse

consumo prejudica o meio ambiente, como sugestão a firmar poderia fazer a

reciclagem desses plástico e não jogar em lixos comuns. A distribuição de garrafas

plásticas para os funcionários dispensaria o uso dos mesmos, assim, contribuindo

para a natureza. Os colaboradores poderiam portar crachás, informando seu nome

completo, função, matrícula e sua fotografia, isto ajudaria o trabalho de todos os

setores , visto que, em cada atendimento há necessidade de perguntar as

referentes informações. Desta forma o crachá auxiliaria na identificação dos

funcionários e melhoraria a eficiência dos prosseguimentos no setor de almoxarifado

e segurança. Ao questionar o técnico de segurança, o mesmo relatou que não existe

um evento anual de CIPA/SIPAT na Estreito. Considerando que esse tipo de evento

visa a conscientização dos trabalhadores sobre a importância da prevenção aos

acidentes de trabalho e saúde, constata-se assim que é relevante a realização do

evento que é obrigatório por lei (Portaria N° 3.214, NR 5, item 5.16 letra "O").

Juntamente com as campanhas que combatem o assédio moral ou sexual no

ambiente de trabalho. O departamento de enfermagem é um setor indispensável,

tendo em vista, que podem ocorrer acidentes no local de trabalho. A enfermeira do

trabalho não exerce suas funções, pois ela não comparece na empresa

constantemente. Se um funcionário sofrer algum tipo de acidente, o mesmo teria que

se deslocar da empresa até um pronto atendimento que talvez poderia ser resolvido

no próprio departamento de enfermagem. No programa jovem aprendiz é preciso

responsabilidade para executar as funções em uma empresa de grande porte, logo

o�aprendizado�prático�contribui��para�a�formação�profissional.
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As atividades desenvolvidas no setor de almoxarifado não faziam referências

ao que o curso de eventos proporciona, por isso dificuldades apareceram, como a

identificação�de�materiais�relacionados�a�mecânica,�eletromecânica,�entre�outros.
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7.�CONCLUSÃO

Durante o período de 15 de junho de 2021 a 19 de janeiro de 2023, concluiu o

objetivo do programa jovem aprendiz e foi alcançado com muito sucesso. Tive novos

conhecimentos e experiências adquiridas nas atividades desenvolvidas, através de

alguns setores: segurança do trabalho, almoxarifado e recursos humanos, foi

possível�alcançar�aprendizados�que�irão�contribuir�na�minha�carreira�profissional.

Analisando os pontos positivos da prática profissional, que foram: a

responsabilidade, a organização, o comprometimento, a pontualidade, esse ponto foi

bastante�positivo�no�meu�crescimento�profissional.

O maior ponto negativo foi não desenvolver as atividades na minha área

profissional. Portanto, houve dificuldades de entendimento no setor almoxarifado em

relação às peças dos automóveis, esse ponto foi muito negativo na minha

experiência�na�empresa.

Ressalto que essa prática profissional foi relevante para a minha formação

acadêmica, obtiver experiências dentro da empresa, que me proporcionaram

aprendizado�para�ser�utilizado�na�minha�vida�profissional�e�futura.
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ANEXOS
ANEXO�A-�Contrato�da�Jovem�Aprendiz
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