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PLANO DE ESTÁGIO 

De modo a que os conteúdos lecionados nas aulas ao longo da frequência do Curso Técnico 

Superior Profissional em Gestão e Comércio Internacional, fossem colocados em prática, 

desenvolvi um estágio curricular na Serragel Produtos Alimentares, Lda.. 

Tal como acordado inicialmente com a minha supervisora de estágio, o meu estágio 

curricular na empresa incidiu sobre as seguintes tarefas: 

 Receção de mercadorias; 

 Transformação e processamento de produtos de pesca; 

 Controlo do processo de armazenamento dos produtos aplicando a regra First In, 

First Out (FIFO); 

 Preparação de cargas para o cliente; 

 Distribuição Interna (desde a sede da Serragel para as lojas Serragel); 

 Distribuição ao cliente; 

 Venda dos produtos com introdução dos dados das encomendas nos Personal Digital 

Assistant (PDA); 

 Processamento de notas de crédito ao cliente, em situações de erros na distribuição. 
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RESUMO 

Com o presente relatório, pretende-se apresentar todo o trabalho desenvolvido pelo 

estagiário, durante a unidade curricular Estágio que integra o Curso Técnico Superior 

Profissional em Gestão e Comércio Internacional, no Instituo Politécnico da Guarda. 

O estágio curricular decorreu na empresa Serragel – Produtos Alimentares, lda, situada na cidade da 

Covilhã, que tem como principal atividade a preparação e comercialização de produtos de pesca 

e aquicultura. 

Este relatório de estágio é estruturado em dois capítulos, sendo que numa primeira fase irei 

apresentar os objetivos da empresa onde se realizou o meu estágio curricular. Seguir-se-á 

posteriormente todas as atividades e tarefas desenvolvidas tendo como base os objetivos de 

aprendizagem que foram propostos pelo supervisor de estágio. Para além disso, serei capaz 

de contextualizar a empresa no âmbito do Comércio Internacional. 

O principal objetivo do estágio curricular profissionalizante, é colocar os conhecimentos 

adquiridos ao longo do ano letivo, nas atividades que a empresa desenvolve diariamente no 

âmbito do seu trabalho. Como tal, passei por vários departamentos na empresa que exigiaram 

vários conhecimentos teóricos para uma melhor compreensão do trabalho que é 

desenvolvido dentro da empresa. 
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INTRODUÇÃO 

Para que dê como concluído o Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP), em Gestão e 

Comércio Internacional (GCI), na Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) do 

Instituto Politécnico da Guarda (IPG), é fundamental a elaboração deste relatório de estágio, 

após concluídas as 750 horas que estavam estabelecidas. 

Devido à proximidade geográfica da minha área de residência com a empresa Serragel 

Produtos Alimentares, Lda. e, constando esta na lista de empresas com quem o Instituto 

Politécnico da Guarda possuí protocolo, foi uma das minhas primeiras opções para a 

realização deste estágio. 

Este relatório de estágio, tem como principal objetivo descrever todas as atividades 

desenvolvidas ao longo do período em que fiz parte da equipa de trabalho da empresa, na 

qualidade de estagiário. 

A sua realização, iniciou-se no dia 2 de março de 2018 e a data de término foi no dia 16 de 

julho de 2018. 

Durante o período de tempo em que incidiu este estágio, foi possível enquadrar os 

conhecimentos adquiridos nas unidades curriculares do Curso Técnico Superior Profissional 

em Gestão e Comércio Internacional, uma vez que fui integrado em vários departamentos 

da empresa que, embora diferentes, todos contribuem para o sucesso da empresa. 

Assim, no primeiro capítulo deste relatório será feita a apresentação da empresa no âmbito 

da sua atividade principal, e por último apresentar-se-á todo o trabalho que desenvolvi nos 

departamentos em que fui integrado. 
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CAPÍTULO I 

A Empresa: Serragel Produtos Alimentares, Lda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

3 
 

Neste capítulo pretende-se apresentar a entidade acolhedora do estagiário, que neste caso é 

a Serragel Produtos Alimentares, Lda., focando-me nas tarefas que lá desenvolvi. 

 

1.1. Apresentação da Empresa 

A entidade acolhedora para a realização do meu estágio curricular denomina-se como 

Serragel Produtos Alimentares, Lda., e possuí sede na cidade da Covilhã. 

Na forma jurídica, a empresa é designada como Sociedade por Quotas com um Capital Social 

de 200.003,87 euros, tendo como sócio-gerente maioritário o Sr. Luís Filipe da Silva Santos 

com 60% das cotas correspondentes. 

Iniciou a sua atividade no ano de 1989 com o principal objetivo de preparar e comercializar 

produtos de pesca e aquicultura. 

A Classificação Portuguesa de Atividades Económicas, classifica esta empresa nas seguintes 

atividades com os respetivos códigos: 

 10201 - Preparação de produtos da pesca e da aquicultura; 

 47112 - Comércio a retalho em outros estabelecimentos não especializados, com 

predominância de produtos alimentares, bebidas ou tabaco; 

 46382 - Comércio por grosso de outros produtos alimentares, n. e.. 

De um modo mais específico, nesta empresa considera-se atividade de preparação de 

produtos da pesca e aquicultura, todas as operações que envolvidas na transformação do 

peixe. Essas atividades são:  

 o acondicionamento; 

 a congelação; 

 o corte; 

 o descabeçamento; 

 o embalamento; 

 a vidragem. 

Atualmente, para além da atividade principal com que a empresa se iniciou, a Serragel 

Produtos Alimentares, Lda. dedica-se também à comercialização e venda de produtos 

congelados, enlatados e secos. 
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Relativamente aos congelados, os principais produtos comercializados são as carnes, peixes 

processados, refeições preparadas e ultracongeladas, vegetais processados e produtos de 

pastelaria e bolos. 

Para além do edifício-sede da empresa, onde tive a oportunidade de desenvolver grande parte 

do meu estágio, a empresa inaugurou em 2016 um novo espaço na plataforma logística do 

Parque Industrial do Tortosendo (Figura 1, 2 e 3), que passou a ser o principal e maior 

armazém que a empresa dispõe com a dimensão de 11.840 m2. 

 
Figura 1 – Exterior das instalações logísticas da Serragel no Parque Industrial do Tortosendo 

Fonte: Elaboração própria 

 
Figura 2 – Interior das instalações logística da Serragel no Parque Industrial do Tortosendo 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 3 – Arcas de congelação nas instalações logística da Serragel no Parque Industrial do Tortosendo 

Fonte: Elaboração própria 

Ainda neste mesmo local, foi inaugurada uma nova loja destinada à venda dos produtos ao 

consumidor final. Para além desta loja, a empresa conta com mais outros seis 

estabelecimentos de venda ao público. Essas lojas, estão situadas na Boidobra, no Canhoso, 

na Covilhã (Figura 2), no Fundão, na Lousã e em Montemor-O-Novo. 

  
Figura 4 – Loja da Serragel na Covilhã 

Fonte: Elaboração própria 

A zona da transformação de pescado da empresa é só uma e está também inserida no mesmo 

estabelecimento que é denominado como sede, na cidade na Covilhã. 

Para que a Serragel Produtos Alimentares, Lda. possa desenvolver as suas atividades, conta 

com uma equipa de 72 pessoas que estão divididas pelos departamentos de produção, de 

vendas, de armazém, de administração e contabilidade. 

A empresa conta ainda com cerca de 60 viaturas, sendo uma delas um veículo pesado e os 

restantes, veículos ligeiros. 
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1.2. Visão, Missão e Valores 

Tal como qualquer empresa que preze pela qualidade, a Serragel Produtos Alimentares, Lda. 

também definiu claramente qual é a sua visão, a missão e o que representam os seus valores. 

1.2.1. Visão 

Ser uma referência de qualidade no mercado alimentar para os produtos que produz e 

comercializa. 

1.2.2. Missão 

Consiste na criação e desenvolvimento de produtos alimentares de elevada qualidade com 

uma boa relação de preço que permitam satisfazer e fidelizar os consumidores da empresa 

para que o negócio se valorize. 

1.2.3. Valores 

Os valores da empresa consistem no seguinte: 

 Respeito por todas as pessoas, fora e dentro da empresa; 

 Espírito de equipa e entreajuda entre os colaboradores; 

 

1.3. Produtos 

O foco principal da Serragel Produtos Alimentares, Lda., sempre foi o de comercializar 

aquilo que produz, que neste caso são os produtos de pesca. 

No entanto, como a empresa se encontrava muito limitada naquilo que vendia, optou por 

comercializar outros tipos de produtos como carnes congeladas, charcutaria, lacticínios, 

enlatados, refeições pré-cozinhas e ultracongeladas, bolos e sobremesas ultracongeladas e 

legumes ultracongelados. 

Nos produtos de pesca, a Serragel Produtos Alimentares, Lda. dispõe de uma vasta gama de 

artigos como por exemplo, bacalhau, paloco, sardinha em saco (figura 5) ou a granel, 

carapau, maruca, tintureira, solha, postas de salmão a granel (figura 6), tamboril, raia, trutas, 

granadeiro (figura 7), perca (figura 8), mariscada (figura 9), caldeirada de peixe (figura 10), 

pescada do Senegal ou da Argentina, entre muitos outros. 



   

7 
 

  
Figura 5 – Sardinha em saco da Serragel 

Fonte: Elaboração própria 

  
Figura 6 – Etiqueta do salmão em posta a granel 

Fonte: Elaboração própria 

  
Figura 7 – Etiqueta do Granadeiro em posta a granel 

Fonte: Elaboração própria 

  
Figura 8 – Etiqueta da perca média em posta a granel 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 9 – Etiqueta da mariscada 

Fonte: Elaboração própria 

  
Figura 10 – Etiqueta da caldeirada 

Fonte: Elaboração própria 

1.3.1. Etiquetas dos produtos 

Como pode ser observado nas figuras 6,7 e 8, nas etiquetas dos produtos Serragel consta 

sempre a identificação do produto, o peso, o local de captura, o modo de captura do peixe, a 

validade, o lote, a data de congelação e o selo de controlo veterinário. 

O peso pode ainda ser subdividido em peso total e o peso escorrido. Considera-se peso 

escorrido, o peso do peixe sem a camada de gelo protetora. Esse peso é calculado com base 

numa percentagem de 2 ou 4% do valor do peso total do peixe. 

 

1.3.2. Lotes dos produtos 

Os produtos quando chegam dos fornecedores, em condições normais já possuem um lote. 

No entanto, caso os produtos estejam para ser transformados na área de produção da 

empresa, antes de sofrerem qualquer transformação, é preenchida uma ficha técnica onde é 

anotado o número do lote do fornecedor, a validade, o nome do produto e o número do novo 

lote que vai adquirir após a transformação. 
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Após o referido anteriormente, o produto vai para a transformação. 

Todos os produtos que entrarem na zona de transformação de peixe para serem 

desembalados e processados, deixam de conter o número do lote que tinham inicialmente e 

adquirem um novo lote designado por lote interno. 

Os números dos lotes internos são sequenciais e repetem-se assim que chegarem ao número 

mil. Também são acompanhados pelos últimos dois dígitos do número do ano. 

Devido ao facto de a numeração só se alterar após atingir o número mil, é normal que o 

número de lote 999/18, venha talvez a fazer parte do ano de 2019. 

A alteração dos lotes acontece sempre que os produtos sejam diferentes ou caso os produtos 

sejam produzidos em dias diferentes. 

 

1.3.3. Controlo Veterinário 

Todos os produtos têm um selo de controlo veterinário como o da figura 11. Cada controlo 

diz respeito a uma empresa, isto é, o produto sai do fornecedor com um número de controlo 

e quando é transformado na Serragel, Produtos Alimentares, Lda., apresenta um outro 

número de controlo veterinário, na embalagem. 

  
Figura 11 – Exemplo de um selo de controlo veterinário 

Fonte: http://www.ribeiroguimaraes.pt/produtos/images/ilt_clip_image002.jpg 

 

1.3.4. Validade 

Os peixes que a Serragel transforma são produtos que são congelados logo imediatamente 

após a sua captura. Normalmente, têm um prazo de validade de 24 meses e por serem 

imediatamente congelado, alguns peixes podem ficar em alto mar durante 3 ou 4 meses após 

a captura. 

http://www.ribeiroguimaraes.pt/produtos/images/ilt_clip_image002.jpg
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Quando na Serragel se transformam os produtos que vêm do fornecedor que capturou o peixe 

(que está dividido em vários lotes), a data que é colocada na embalagem é aquela que estiver 

no lote mais próximo de atingir a data e validade. 

No entanto, a empresa optou por uma estratégia de colocar a data de 1 mês anterior àquele 

em que realmente passa a validade para que no caso de o produto não ser todo consumido, 

seja recolhido nas lojas. Posteriormente é enviado para análise, cujos resultados ditarão se o 

produto está em condições de ser consumido ou não. Se estiver nas devidas condições, volta 

para as lojas e para os clientes, com uma validade alargada para mais 15 meses. 

1.3.5. Código de barras 

Os códigos de barras estão presentes em alguns produtos da Serragel, Produtos Alimentares, 

Lda.. Não estão em todos porque a colocação do código de barras implica custos adicionais 

e podem não ser rentáveis. 

Questionada a empresa se o código de barras não seria importante para uma gestão de stocks, 

fui informado que a empresa não funciona com leitura ótica, o que faz com que tenha pouca 

relevância o código de barras. 

 

1.4. Público alvo 

Para além das 6 lojas físicas que a empresa detém em todo o mercado nacional, a Serragel 

Produtos Alimentares, Lda. distribui os seus produtos porta-a-porta a vários clientes com 

uma tipologia estratégica. Nesse grupo de clientes estão inseridos os lares de idosos, as 

creches, os restaurantes, os minimercados, os cafés e os hotéis. 

De modo a atingir um maior número de clientes, a empresa procura distribuir tanto em 

pequenas áreas urbanas como aldeias até às grandes cidades. 

 

1.5. Relações com o Exterior 

A empresa não exporta produtos, focando-se apenas no mercado nacional. Em relação às 

importações não pode ser dito o mesmo, já que grande parte do que a empresa vende é 

comprado ao exterior, sobretudo à Espanha (cerca de 90% dos produtos). 
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Neste capítulo irei referir todas as atividades que desenvolvi nos vários departamentos da 

empresa ao longo do meu estágio. 

 

2.1. Arquivo de documentação 

Sob orientação do responsável pelo merchadising das lojas da Serragel, Produtos 

Alimentares, Lda. estive a organizar dossiers. 

A empresa possuí cerca de 60 veículos e por isso, estive a confirmar se os processos de 

renovação dos seguros dos veículos (as apólices) que foram contratadas recentemente 

estavam de acordo com as apólices contratadas no ano anterior. 

 

2.2. Processo de produção na unidade de transformação de pescado 

Neste tópico vou explicar como se procede o tratamento do peixe na zona de transformação 

da Serragel Produtos Alimentares, Lda.. 

Os peixes que chegam à zona de transformação, são congelados logo após a captura, ainda 

em alto mar, e em momento nenhum são descongelados até chegarem ao consumidor final. 

Para isto ser possível, é necessário que se crieme condições para que os produtos não percam 

qualidade no momento da transformação. 

Um dos requisitos para preservar a qualidade dos produtos que ali entram é manter o local 

com uma temperatura baixa e utilizar sempre as botas, luvas e fato proteção antes de entrar 

no setor de transformação, tal como podemos observar a sinalização na figura 12, presente 

no local. 
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Figura 12 – Sinalização de uso obrigatório 

Fonte: Elaboração própria 

No final do dia de trabalho, procede-se à limpeza do local de trabalho, para que não exista 

contaminação dos produtos que vão ser manuseados no dia seguinte. A contaminação pode 

ter duas variantes, que são as seguintes: 

 Contaminação física; 

 Contaminação química. 

Depois de reunidas as condições de maneabilidade dos produtos, o primeiro passo consiste 

no desempacotamento dos produtos que nos chegam em caixas de cartão, embrulhado em 

plásticos ou em sacos e colocam-se em caixas de plástico como as apresentadas na figura 

13. 

  
Figura 13 – Caixas para colocar o peixe 

Fonte: Elaboração própria 

Caso o peixe chegue colado, devido ao gelo e dada a dificuldade em separá-lo, como no caso 

da solha ou do linguado, antes de ser retirado da caixa de cartão o peixe é prensado na prensa 

hidráulica visível na figura 14. 
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Figura 14 – Prensa hidráulica da Serragel 

Fonte: Elaboração própria 

 

Numa fase posterior, o peixe segue dois caminhos distintos. No caso dos peixes maiores 

como a solha, o linguado ou a pescada da Argentina ou do Senegal, o próximo passo é passar 

à secção do corte visível na figura 15, onde ele vai ser cortado em postas de cozer ou de 

fritar. 

   
Figura 15 – Máquina de corte do peixe 

Fonte: Elaboração própria 

Depois de cortado, surge a próxima fase que é comum a todos os peixes, que incluí também 

os peixes mais pequenos como a sardinha, ou o carapau. 

Essa etapa denomina-se “vidragem do produto” e consiste em banhar o peixe num tanque 

com água (figura 16), durante alguns minutos. Posteriormente, o peixe é retirado para fora 

da água e é de imediato, colocado numa arca de ultracongelação para que a água seque se 

crie uma camada de gelo protetora em volta do peixe à qual se dá o nome de “vidragem”. 
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Figura 16 – Tanque de água da Serragel 

Fonte: Elaboração própria 

De modo a que os peixes não se colem uns aos outros durante o processo de vidragem, em 

cada uma das caixas de plástico, apenas se colocam lá peixes ou postas até cobrirem o fundo 

da caixa. Desta forma, fica muito mais fácil separar o peixe, não correndo o risco de que a 

camada de gelo em volta do peixe se parta. 

Caso essa camada de gelo se quebre, ter-se-á que voltar a banhar o produto na água e voltar 

a congelar. 

Como última etapa, surge o embalamento dos produtos. Os produtos podem ser embalados 

a granel ou em saco/cuvete. 

Todos os peixes podem ser embalados a granel e no caso dos peixes que são cortados em 

postas como acontece com a pescada, o peixe pode ser higienizado ou não. 

Se for higienizado, as postas passam por uma máquina que coloca em toda a sua volta, uma 

peliculada transparente com calor (formando uma espécie de vácuo), garantindo uma maior 

qualidade ao produto (figura 17). 
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Figura 17 – Máquina de plastificar 

Fonte: Elaboração própria 

Nas cuvetes, normalmente embala-se por exemplo o paloco, a mariscada, o miolo de 

mexilhão, o miolo de camarão e a caldeirada. 

Nos sacos, embala-se tudo o resto, como sardinha, carapau, filetes de pescada, perca, truta, 

linguado, pargo mulato, peixe galo, granadeiro, red fish, robalo, salmão, entre outros. 

Depois de embalados, são pesados para que cada cuvete ou saco contenha um peso padrão 

para cada um dos produtos. Por exemplo, no caso do miolo de camarão devem ser 

200g/cuvete e a sardinha deve ser 510g/saco, sendo 10g correspondentes à vidragem do 

produto. 

Assim que esteja tudo pesado, as cuvetes são fechadas com película transparente na mesma 

máquina (igual à da figura 17) que higieniza as postas de pescada, e os sacos são fechados 

numa outra máquina como a da figura 18 e etiquetadas com etiquetas redigidas por uma 

balança especial (figura 19). 

  
Figura 18 – Sinalização de uso obrigatório 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 19 – Balança 

Fonte: Elaboração própria 

Depois de embalados na sua embalagem primária, segue-se para o embalamento nas 

embalagens secundárias (caixa). 

As caixas podem ser de 5 (figura 20) ou 10kg. Se os produtos forem a granel, nas caixas é 

colocado um saco plástico (figura 21) para onde deve ser colocado o peixe até se atingir o 

peso que corresponde a caixa. 

  
Figura 20 – Caixas de 5kg da Serragel 

Fonte: Elaboração própria 

  
Figura 21 – Caixas com saco para embalar a granel 

Fonte: Elaboração própria 
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As caixas depois de fechadas e etiquetadas, são colocadas em paletes, para finalmente irem 

para a arca congeladora do armazém tal como se pode ver na figura 22. 

  
Figura 22 – Paletes com produtos Serragel 

Fonte: Elaboração própria 

 

Mediante acordos, a Serragel, Produtos Alimentares, Lda. pode produzir para outras 

empresas, como acontece com a empresa Albi Ice, vendedora ambulante de produtos 

congelados. 

A Albi Ice, no final de cada segunda-feira e quinta-feira, faz uma encomenda de vários 

produtos para o dia seguinte e exigem caixas totalmente brancas, etiquetadas com etiquetas 

da Albi Ice, tal como pode ser observado na figura 23. 

  
Figura 23 – Etiquetas da Albi Ice 

Fonte: Elaboração própria 
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2.3. Distribuição 

Os distribuidores e o responsável de armazém, são os primeiros funcionários a iniciar o dia 

de trabalho na empresa. 

Tal como havia sido planeado no início do meu estágio, a minha passagem por este setor 

também era muito importante. Como tal, tive a oportunidade de acompanhar a rotina diária 

de um distribuidor, da empresa. 

Bem cedo, o distribuidor coloca as faturas pela ordem de visita aos clientes. Para que o tempo 

e o combustível sejam utilizados da forma mais eficiente, existe uma pessoa que está 

responsável por pesquisar e indicar aos distribuidores da empresa, as estradas e as rotas mais 

rápidas para que a distribuição seja efetuada com o menor custo e tempo possível. 

Cada distribuidor da empresa tem delimitada uma área geográfica para satisfazer e deve 

manter-se constantemente contactável com o vendedor de cada cliente, em caso de dúvidas 

da morada, horário de atendimento ou necessitar o contacto do cliente. Por exemplo, uma 

das considerações que o distribuidor deve ter é que no horário de almoço, os restaurantes 

não aceitam entregas. 

Por norma, os pagamentos nunca são efetuados aos distribuidores, ficando o vendedor 

responsável pela cobrança da fatura daquela encomenda, na próxima visita ao cliente. 

Ao final do dia, depois de tudo entregue, o vendedor regressa à sede da empresa. No seu 

regresso, o vendedor já terá efetuado todas as vendas para o dia seguinte, e os funcionários 

de armazém já terão colocado numa palete todos os produtos que cada distribuidor vai 

distribuir para o dia seguinte. Estando tudo isso pronto, o distribuidor armazena no veículo 

da Serragel, Produtos Alimentares, Lda. (figura 24), todos os produtos que vai distribuir no 

dia seguinte. Para que os produtos congelados não descongelem, o veículo fica ligado por 

uma tomada elétrica que garante as temperaturas ideais no veículo, durante a noite. 
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Figura 24 – Veículo de transporte de mercadorias da Serragel 

Fonte: Elaboração própria 

Em relação à distribuição para as lojas Serragel, Produtos Alimentares, Lda. existe 

diariamente um responsável no armazém que vai distribuir às lojas, durante a manhã de cada 

dia. Por norma, caso não haja um volume de vendas muito superior ao espectável, cada loja 

só é abastecida 2 dias por semana, sabendo que está estabelecido quais são as lojas que 

devem ser abastecidas a cada dia da semana. 

Para trocas de produtos entre filiais da Serragel, Produtos Alimentares, Lda. ou para entregas 

internacionais, a empresa subcontrata uma outra empresa logística para efetuar esse serviço, 

denominada por STEF Portugal Logística e Transportes, Lda (figura 25). 

  
Figura 25 – Camião da STEF Portugal Logística e Transportes, Lda. 

Fonte: Elaboração própria 

Qualquer saída de produtos do armazém da Serragel, Produtos Alimentares, Lda. necessita 

de uma guia de transporte (anexo 1) e uma folha que identifica o expedidor e o recetor da 

mercadoria que vai juntamente com a palete (anexo 2). 
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2.4. Armazém 

Durante alguns dias, estive a acompanhar o trabalho que os técnicos de armazém enfrentam 

diariamente. A principal função nesta área, é montar várias paletes com os produtos que se 

destinam a sair do armazém. 

Durante a manhã, são recebidas encomendas para as lojas Serragel, Produtos Alimentares, 

Lda.. A partir do almoço até às 17h de cada dia vão chegando ao sistema informático ERP 

as encomendas que os vendedores receberam naquele dia. Ao longo do dia, são construídas 

várias paletes para que quando o distribuidor chegar à sede, possa carregar o veículo para o 

dia seguinte, tal como abordei no tópico anterior. 

Durante essa tarefa, o técnico de armazém deve estar atento se o produto é pedido em peso, 

quantidade ou unidades. Caso o cliente peça uma quantidade de produto medida ao peso e 

esse peso não seja possível satisfazer porque a embalagem não pode ser dividida, é sempre 

entregue uma embalagem completa. 

Se durante a sua tarefa, verificar-se que não há em stock algum dos produtos que foi pedido 

pelo cliente e registado pelo vendedor, o vendedor deve ser informado o mais rápido possível 

para ele não continue a vender aquele produto. 

Na receção de mercadorias no armazém da empresa, devemos confirmar sempre se o peso, 

lote, quantidade e validade corresponde ao da fatura. 

Se estiver tudo correto, é preenchida uma ficha de identificação do produto com o peso, lote, 

quantidade e validade por cada palente e é acondicionada no armazém de congelação. 

Caso na mesma palete estejam lotes diferentes do mesmo produto, devemos separar os 

produtos para outra palete. 

Por fim, é adicionado ao sistema informático a entrada de stock do produto. 

Quando for necessário retirar o produto do armazém para satisfazer alguma encomenda, 

devemos aplicar a regra FIFO, que significa retirar em primeiro lugar o produto que está há 

mais tempo armazenado. 

 

2.5. Processo de vendas 
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No decorrer do meu estágio, numa fase final, tive a oportunidade de acompanhar de perto, 

todos os desafios que um vendedor enfrenta diariamente. 

Para isso, designaram um dos técnicos comerciais com maior volume de vendas na empresa, 

para eu acompanhar durante o processo de vendas, ao longo de vários dias. 

Só na sede da empresa, que foi onde eu estagiei, existem à volta de 8 vendedores que se 

distribuem diariamente por zonas geográficas distintas. 

Tal como eu esperava, trata-se de uma atividade muito dinâmica, no sentido em que é 

necessário sermos cuidadosos no contacto verbal com cada perfil de cliente que encaramos 

ao longo do dia. Sabendo que, diariamente, podemos vir a ter duas ou três dezenas de clientes 

para visitar num horário específico para cada um deles, é necessário sermos organizados, 

eficazes e eficientes em cada visita que façamos. 

O dia de um vendedor, para ter sucesso deve iniciar-se o mais cedo possível. Isto porque 

quanto mais cedo visitarmos um potencial cliente, maior será o volume de vendas para a 

nossa empresa e menor será o volume de vendas para as empresas concorrentes, sabendo 

que aquilo que o cliente adquirir ao primeiro vendedor que lhe aparecer, não irá comprar aos 

próximos vendedores de empresas concorrentes. 

Na fase das vendas existem um conjunto de estratégias adotadas pelo vendedor que eu 

gostaria de realçar neste relatório. 

Num primeiro momento precisamos de analisar se o potencial cliente que vamos abordar já 

nos efetuou alguma compra no passado ou não. 

Se o cliente já for habitual, questionamos inicialmente aquilo que ele acha que está a 

necessitar de comprar. A partir daqui a conversa lança-se com o cliente com base no perfil e 

nas respostas que ele nos dá. 

Ou seja, efetuamos a encomenda de tudo aquilo que ele nos mencionar que pretende 

comprar. Depois disso e com base na nossa análise ao Personal Digital Assistant (PDA), 

verificamos quais são os artigos que ele mais compra com frequência. Tendo por conhecida 

essa pesquisa, tentamos criar necessidades ao cliente. Para isso, questionamos o cliente se 

necessita novamente desses produtos, para o caso dele se ter esquecido. Para isso, uma das 

expressões mais utilizadas pelo vendedor era “Como está de (…)”. 
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A outra situação em que devemos usar essa mesma expressão, é quando o cliente se mostra 

hesitante sobre se vai comprar alguma coisa ou não. Uma oportunidade dessas surge quando 

o cliente responde “não sei” quando questionado sobre aquilo que ele acha que está a precisar 

de comprar no momento. 

Quando o nosso cliente funciona com um nível organizacional muito elevado como nos 

hotéis por exemplo, normalmente é deixada uma ordem de encomenda na receção da 

empresa, que nós devemos registar no PDA. Neste tipo de situações não há margem de 

diálogo no sentido de tentarmos vender mais qualquer coisa além do que está a ser 

encomendado. 

Outra situação a que o vendedor deve estar atento é ao stock. Caso o ERP, indique um valor 

de stock demasiado baixo, o vendedor deve contactar o armazém para que confirme se ainda 

existe o produto em stock. 

As comissões de vendas, para além de um incentivo ao vendedor vender mais, na Serragel 

Produtos Alimentares, Lda. também funcionam como um incentivo aos vendedores 

procurarem receber o dinheiro em dívida. Isto significa que a comissão correspondente a 3% 

do valor total do peixe vendido, a 2% do valor da carne vendido e a 1% do valor total do 

marisco vendido, expira caso o cliente não fique a dever pagamentos de fatura com mais de 

1 mês. 
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CONCLUSÕES 

Para dar como concluído estes últimos dois anos de aprendizagem teórico-prática, é 

importante interiorizar todos os conhecimentos que me foram transmitidos tanto em contexto 

de sala de aula, como em ambiente de trabalho no caso da aprendizagem obtida através das 

experiências que me foram transmitidas pelos colaboradores da Serragel Produtos 

Alimentares, Lda.. 

Todas as matérias lecionadas em cada uma das unidades curriculares do meu curso, 

contribuíram para o sucesso do meu estágio, já que sem essas aprendizagens, não teria 

conseguido desempenhar tão bem as tarefas que me foram propostas ao longo destes 5 meses 

de estágio. 

Tendo isto por base, julgo que o estágio curricular é um ótimo complemento à aprendizagem 

que nos é passada ao longo de 3 semestres de aulas. Deste modo, sinto que me desenvolvi 

profissionalmente para os desafios que o mundo do trabalho nos coloca. 
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Lista de anexos 

Anexo 1: Guia de Transporte 

Anexo 2: Folha com a identificação do Expedidor e do Destinatário 
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