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Introdução  
 

Chegar ao fim do curso da Licenciatura de Comunicação e Relações Económicas é, para mim, 

o culminar de um processo contínuo de esforço e dedicação. É, mais do que isso, um princípio 

e uma esperança para enfrentar e ultrapassar as contrariedades da vida profissional e pessoal 

com sucesso. Não quero com isto dizer que este processo terminou. Apenas uma batalha foi 

vencida, pois com certeza mais virão. Passo agora à etapa seguinte, a do mercado de trabalho, 

sendo o estágio curricular uma forma de acelerar a transição. Não posso deixar passar em 

branco este período, pois, apesar de apenas três meses, ele proporciono-me um grande valor 

adicional ao nível da aplicação prática.  

Assim, o presente relatório surge no âmbito da conclusão da licenciatura e visa descrever o 

estágio curricular realizado na Finiclasse 2002 – Comércio e Gestão Automóvel, Lda. 

(Concessionário Mercedes-Benz em Viseu). 

A realização deste estágio permitiu a aplicação de conhecimentos e competências que 

adquirimos ao longo da licenciatura, proporcionando novos saberes e uma experiência 

semelhante á vida futura.  

Segundo John Sussams (1990:25), o relatório é: “uma espécie de modelo de trabalho e a 

preparação do relatório e um miniprojecto, dentro de um projecto. É um documento 

definitivo, o produto final de um trabalho e tem duas finalidades: primeiro fornece um relato 

permanente, global e coerente de uma investigação, de um estudo. De uma pesquisa ou de um 

trabalho prático. Segundo fornece a informação necessária à tomada de decisões”. 

O relatório apresenta, de forma sintetizada, a estrutura onde fui inserida de forma a entender 

as actividades organizacionais de funcionamento da mesma, tal como está referenciado no 

Plano de Estágio. (Anexo I). Divide-se por isso em três capítulos diferentes. 

O primeiro capítulo incidirá sobre a instituição Mercedes-Benz Portugal, assim como a sua 

evolução ao longo do tempo. No segundo capítulo faço uma apresentação pormenorizada da 

Finiclasse 2002 e um levantamento das suas principais características. 
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No terceiro capítulo, exponho as actividades propostas e realizadas ao longo do período de 

estágio e, para concluir, apresento uma reflexão final acerca do mercado automóvel e 

aprendizagem na instituição. 

Na elaboração deste relatório recorri a várias metodologias, como documentação 

bibliográfica, pesquisas Web, apontamentos e observação participante. 
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1. Mercedes-Benz - História / Evolução1  

1.1 Fundadores 
 

Em meados de 1880, quando Gottlieb Daimler e Karl Benz inventaram, independentemente 

um do outro, o motor de alta velocidade e o automóvel, lançaram as bases para os transportes 

motorizados. Com a ajuda de apoios financeiros e parceiros, Gottlieb e Karl trabalharam no 

desenvolvimento das suas próprias empresas. Em Outubro de 1883, Benz fundou a Benz & 

Co., em Mannheim, enquanto que a Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) foi fundada em 

Novembro de 1890, em Cannstatt. 

Ambas as empresas pretendiam criar uma marca memorável, para que os seus produtos 

fossem distintos e conhecidos. Inicialmente optaram pela utilização dos seus nomes próprios - 

Benz e Daimler - para representar a origem e a qualidade dos seus motores e veículos. Mas 

enquanto que a marca Benz & Cie. não sofreu alterações (embora a roda dentada utilizada em 

1903 foi substituída por uma coroa de louro à volta do nome Benz), na transição do século, os 

produtos DMG apareceram sob a nova marca Mercedes. 

 

1.2 O primeiro Mercedes 
 

A 22 de Dezembro de 1900, a Daimler-Motoren-Gesellschaft entregou a Jellinek o primeiro 

carro de corrida equipado com um novo motor de 35 cavalos. Este primeiro "Mercedes", 

desenvolvido por Wilhelm Maybach, Engenheiro Executivo de Design na DMG, provocou 

um grande furor, no início do século passado. Com baixo centro de gravidade, com uma 

moldura comprimida em aço, motor potente e um radiador em colmeia, este automóvel foi 

visto como o primeiro da sua geração. 

Em Março de 1901, durante a Semana de Nice, os automóveis Mercedes foram praticamente 

imbatíveis em todas as disciplinas, graças à sua elevada performance. Em Março e Agosto de 

1901, apareceram modelos idênticos com 12/16 e 8/11 cavalos. Graças às encomendas 

suplementares de Jellinek, as instalações da Daimler, situadas em Cannstatt, estavam a 

funcionar com capacidade máxima. 

                                                            
1  Adaptado com base no sítio www.mercedes-benz.pt 
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O nome Mercedes foi registado a 23 de Junho de 1902 e a marca propriamente dita, foi 

registada a 26 de Setembro. Em Junho de 1903, Emil Jellinek recebeu permissão para auto-

intitular-se de Jellinek Mercedes. "Provavelmente, é a primeira vez que um pai se apropriou 

do nome da sua filha", comentou Jellinek na altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Automóvel de corridas 
Fonte: www.mercedes-benz.pt 

 

1.3 A Estrela 

Desde Setembro de 1902, que a DMG tem utilizado a marca "Mercedes"2, apesar de não ter 

existido qualquer alteração nas características da marca. Os filhos de Gottlieb Daimler, Paul e

Adolf, recordam-se do seu pai ter usado a estrela de três pontas como símbolo. 

Durante o período de 1872 a 1881, Gottlieb Daimler foi o Director Técnico da Deutz 

Gasmotorenfabrik. No início da sua carreira, marcou numa fotografia a sua casa de Colónia e

Deutz, uma estrela de três pontas. Ele assegurou à sua mulher que esta estrela um dia subiria,

gloriosamente sobre a sua propriedade. 

O Conselho de Direcção da DMG apoderou-se desta afirmação e, em Junho de 1909 registou 

a estrela de três e de quatro pontas como marcas. Estes logótipos foram legalmente 

protegidos, mas foi a estrela de três pontas que, a partir de 1910, acabou por ser utilizada 

tridimensionalmente na parte frontal dos veículos, junto do radiador.  

                                                            
2 Mercedes é o nome feminino, tipicamente espanhol que significa “misericórdia”. Mercedes era também o nome 
do empresário austríaco, Emil Jellinek, que em 1989, viveu em Baden, perto de Viena e em Nice. 
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A estrela de três pontas também surgiu como símbolo da Daimler como princípio da

motorização universal: “terra, água e ar”. Ao longo dos anos, sofreu uma série de

modificações em termos de design. Em 1916, foi inserido um círculo em torno da estrela, na

qual estavam quatro estrelas pequenas com a palavra Mercedes ou DMG, nas instalações de 

Untertürkhe e Berlim-Marienfelde. 

Em Novembro de 1921, a DMG aplicou uma protecção na utilização das novas variantes da

marca e do logótipo registado – a estrela de três pontas num círculo fechado como design para

a grelha do radiador. 

Em Junho de 1926, as duas fábricas mais antigas de motores a DMG e a Benz & Cie, 

juntaram-se e fundaram a Daimler Benz AG. Uma nova marca nascia, na qual estava

incorporada a estrela de três pontas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – As Origens 
Fonte: www.mercedes-benz.pt 

 

O período após a Primeira Guerra Mundial foi fortemente afectado pela inflação e pelo

número de vendas reduzido, especialmente em relação aos bens de luxo, como automóveis de

passageiros, acabaram por pesar fortemente sobre a indústria automóvel alemã. Apenas 

marcas fortes produzidas por empresas solidamente financeiras foram capazes de sobreviver,

e muitas delas viram-se forçadas a fusões e a cooperativas. Em 1924, a DMG e Benz & Cie

entraram numa joint-venture, com o objectivo de manterem a competitividade ao nível do 

design, fabrico, compra e venda de publicidade. 
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Durante este período, apesar de estas empresas estarem envolvidas, publicitavam marcas

distintas. Em Junho de 1926, dois anos mais tarde, as duas empresas mais antigas e

fabricantes de automóveis fundaram a Daimler-Benz AG. 

Foi criada uma nova marca cujo logótipo mantinha os elementos anteriores: a famosa estrela

de três pontas da Daimler-Motoren-Gesellschaft, com a marca nominativa “Mercedes-Benz” 

cercada por uma grinalda de louro.   

A partir desse dia, a marca tem sofrido poucas alterações ao longo dos anos. A estrela de três 

pontas tornou-se num símbolo universal, sinónimo de qualidade e segurança, por sua vez, o

nome Mercedes-Benz está associado à tradição e inovação. 

 

Há mais de 100 anos que a Mercedes-Benz tem sido a marca mais inovadora do mundo 

automóvel. Quando a Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) entregou o seu primeiro 

Mercedes, a 22 de dezembro de 1900, deu início à formação da Daimler AG, no final do 

século XX. 

Hoje, a Mercedes-Benz é considerada a marca mais bem sucedida no mundo automóvel. O 

seu nível de perfeição técnica, normas de qualidade, e numerosos automóveis lendários, como 

os 300 SL Gullwing, são inigualáveis. A estrela da Mercedes tornou-se no símbolo mais 

famoso de todos os automóveis e é considerada uma das marcas mais conhecidas do mundo. 

 

1.4 A Mercedez - Benz no nosso país 
 

A representação da Mercedes-Benz para Portugal foi atribuída em 1936 à firma C. Santos, 

começando por incluir veículos automóveis e passando, posteriormente, a englobar todos os 

veículos produzidos por esta marca alemã. 

O relacionamento entre a Mercedes-Benz e a C. Santos foi sempre estreito, embora durante a 

2ª Grande Guerra a importação e venda de produtos Mercedes-Benz se tenha reduzido de 

forma substancial.  

Todavia, após 1945 registou-se um aumento gradual na venda destes veículos a particulares, 

serviços públicos e exército, incluindo frotas de automóveis de aluguer (Táxis) e veículos de 

carga. 
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Em Abril de 1989 a sociedade C. Santos, importador da Mercedes-Benz para Portugal, foi 

adquirida pelo então denominado Grupo Daimler-Benz, o que marcou o início das actividades 

da Mercedes-Benz Portugal. 
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2. A Organização  

 2.1 A Finiclasse 
 

A Finiclasse 2000, Lda. é uma empresa do sector automóvel, concessionário Mercedes-benz, 

localiza-se na variante da A25, Cruzamento do Alvendre, na cidade da Guarda.   

O surgimento da Finiclasse 2000, em Julho de 1999, resulta de uma estratégia de crescimento 

e consolidação de negócios que os seus promotores têm vindo a desenvolver ao longo de 

vários anos. A ligação e a experiência dos sócios dentro do sector automóvel, conjugando 

com a oportunidade de aproveitarem a concessão de uma marca conceituada, tem permitido 

obter importantes sinergias. A criação da Finiclasse 2000 insere-se, assim, numa lógica de 

crescimento sustentando por parte dos seus fundadores, surgindo no mercado local como uma 

empresa modelar, aproveitando acções de sinergia relacionadas com os diferentes negócios 

que os promotores desenvolvem numa lógica de “Grupo” que se encontra em crescimento, e, 

nesta perspectiva surge, a 4 de Junho de 2002, a Finiclasse 2002, agora na cidade de Viseu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Edifício Finiclasse 2002 
Fonte: Própria 

 

 

Com um capital social de 510 mil euros, a empresa assumiu juridicamente a forma de uma 

sociedade por quotas, com uma distribuição equitativa de capital pelos seus três sócios 
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fundadores: Francisco dos Santos Fernandes, José António Barbosa Gralha e Joaquim José 

dos Santos D’Oliveira. Já em 2009, em virtude de uma reestruturação societária, a Finiclasse 

2002 passou a ser detida pelo sócio Francisco dos Santos Fernandes e pela empresa 

Finipredial Construção Civil, Lda., cujos sócios são Francisco dos Santos Fernandes, Nuno 

Emanuel Fonte Fernandes e Francisco José Fonte Fernandes. 

 

2.1.1 Localização  

A Finiclasse 2002 – Concessionário da Mercedes-Benz em Viseu, encontra-se localizada no 

Edifício Finiclasse, EN 231, Ranhados. È um edifício de fácil visibilidade visto que se 

encontra junto à estrada e que possui todo um tipo de equipamento moderno fazendo deste 

stand um dos mais bem localizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Localização Finiclasse 2002 
Fonte: www.finiclasse.pt 

 

 

2.2 Política de Qualidade 

A Finiclasse 2002 na sua área de actuação pretende prestar um serviço de excelente qualidade 
tendo dotado as suas instalações de meios que propicie aos seus colaboradores trabalharem 
com segurança, rigor e competência em consonância com uma metodologia de trabalho 
segundo padrões de qualidade que correspondem à norma NP EN ISSO 9001:2008 e ao 
cumprimento de normas preconizadas pela marca. 
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Missão 

A Finiclasse 2002 comercializa viaturas, peças, acessórios e presta assistência técnica ao nível 

da reparação e manutenção em viaturas da marca Mercedes. 

As instalações da Finiclasse encontram-se dotadas de meios materiais e físicos de modo a 

possibilitar aos seus colaboradores a execução de um atendimento rápido, e de excelente 

qualidade. Assim, é missão de todos manterem a excelência da imagem da empresa e da 

marca que representam proporcionando, deste modo, a satisfação e a fidelização dos seus 

clientes.  

Visão 

Não perdendo de vista a missão a que se propõe e as competências inerentes a esta, que 

envolvem a Finiclasse como organização como também um elevado nível de atendimento e na 

prestação de serviços que se destaca pela sua excelente qualidade, pretende vir a ser 

reconhecida dentro da MBP (Mercedes-Benz Portugal) como o concessionário modelo pela 

forma como contribui para a dignificação da marca da satisfação e fidelização dos seus 

clientes e colaboradores. 

Valores  

A filosofia preconizada pela Finicalsse 2002 assenta nos seguintes valores: 

Rigor – Consciencialização da responsabilidade de cada colaborador; 

Competência técnica – Profissionais actualizados e eficientes; 

Honestidade – Pelo profissionalismo de cada colaborador; 

Sinceridade – Traduz o nível de confiança dos clientes, proporcionada por toda a equipa.  

 

A gerência da Finiclasse 2002 entende que a Mercedes Benz Portugal é seu parceiro de 

negócio bem como todos os outros fornecedores que, devido á sua prestação de serviços, 

possibilitam a sustentação dos colaboradores e alcançar um elevado nível de satisfação total 

dos seus clientes.  
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Deste modo a Politica da Qualidade consubstancia-se num processo de melhoria que permite 

aumentar a eficiência dos seus processos e alcançar um elevado nível de satisfação dos seus 

clientes, colaboradores, fornecedores e sócios.   

 

2.3 Segmentação e Targeting 

No âmbito da segmentação, o primeiro critério para segmentar o mercado prende-se com o 

tipo de Ciente – empresa e particular. 

No caso do mercado empresarial, os critérios a aplicar estarão relacionados com a dimensão 

da empresa e necessidades de transporte (em função da sua própria actividade). Daí aparecem 

as grandes empresas, tais como empresas públicas ou privadas, as multinacionais, pequenas e 

médias empresas e a administração pública. As grandes empresas criam as suas próprias 

frotas para distribuição, logo necessitam de um número elevado de viaturas que sejam 

duradouras e que resistam a elevados números de quilómetros. As pequenas e médias 

precisam de menor quantidade, mas mesmo assim necessitam de transporte para concretizar 

os serviços a que cada empresa se compete. Por último, a administração pública para 

transporte de pessoas e bens matérias. 

No mercado dos particulares aplicam-se critérios demográficos, sociais e económicos e de 

personalidade e estilos de vida. 

O público – alvo já se encontra numa fase de maturidade no seu ciclo de vida, com um 

elevado nível de rendimento, com um nível de instrução acima da média e com uma relação 

preferencial com o sector automóvel mantendo-se sempre informado sobre as novas 

tendências do mesmo. Quanto aos estilos de vida, estas pessoas por norma inserem-se em 

grupos com um status elevado adquirindo hábitos de leitura, ida a espectáculos, eventos onde 

envolvam um ambiente requintado onde possam adquirir mais informação não só a nível 

pessoal mas também profissional. 

No caso dos Particulares, estes procuram a Finiclasse 2002 para diversas opções, 

nomeadamente compra de viaturas, compra dos serviços de oficina e peças. Existem aqueles 

que adquirem apenas viaturas Mercedes-Benz, os que só compram peças ou mesmo aqueles 

que só efectuam manutenção na viatura. 
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O perfil deste target está definido, a classe preferencial é média alta/alta com idades 

compreendidas entre os 25 e os 75 anos, com habilitações literárias a nível de licenciaturas, 

técnicos superiores e empresários. Estes têm uma relação preferencial com a marca Mercedes, 

que transmite grande prestígio fazendo enaltecer as suas próprias qualidades através do 

veículo que vão adquirir. 

Estes desejam um Mercedes porque é uma marca que transmite fiabilidade, valor comercial 

(valor intrínseco elevado) que permite uma tradição de permanência por parte dos clientes ao 

concessionário Finiclasse 2002. Além disso é uma marca que permite um status social devido 

não só à qualidade, durabilidade dos motores, mas também por ser uma viatura de grande 

porte, que dá nas vistas ao olho humano.  

Quanto às empresas, temos as que compram veículos ligeiros para poderem prestar serviços 

com qualidade e conforto para o condutor, como é o caso dos taxistas. Os que compram 

veículos comerciais procuram uma viatura duradoura, espaçosa de modo a transportar com 

segurança todos os produtos que comercializam 

 

2.4 Política de Posicionamento  

Pode-se definir posicionamento como uma escolha estratégica que procura dar uma posição 

credível, diferente e atractiva a uma oferta no seio de um mercado e na mente dos clientes. 

O posicionamento de um produto, “consiste no processo que conduz à sua identificação clara 

e reconhecida pelo mercado baseada em critérios objectivos e/ou subjectivos que o tornam 

distinto dos produtos ou serviços alternativos concorrentes”.  (Pires, 1991:76) 

 

O posicionamento que a Finiclasse 2002 pretende ter no mercado está relacionado com 

aspectos muito fiáveis, utilizando palavras-chave, tais como Bonito, Sofisticado, Qualidade, 

Robusto e Personalização.  

O posicionamento comporta normalmente dois aspectos complementares, que são a 

identificação e a diferenciação. 

- A identificação consiste em decidir qual a categoria a que o produto deve pertencer na mente 

dos consumidores, isto é consiste em situar o produto num universo de referência para 

facilitar a identificação do produto por parte do target. 
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- A diferenciação consiste em responder à seguinte questão: no interior da categoria que 

desejamos que o produto se situe de modo a ser identificado, de que forma queremos 

diferenciar-nos das marcas concorrentes e quais as diferenças e especialidades que queremos 

apresentar.  

Relativamente à identificação da Finiclasse 2002 podemos dizer que tem um excelente 

serviço de oficina, uma loja de peças equipada com todo o material necessário para a venda e 

utilização do mesmo, uma recepção capaz de ir de encontro às necessidades dos clientes. 

Quanto à Diferenciação, podemos falar do design moderno que as instalações possuem, 

personalização das viaturas, qualidade, potência e durabilidade dos motores. 

Como a Finiclasse 2002 está associada a uma marca de elevada notoriedade e de fácil 

percepção, a expectativa dos clientes é muito alta. Estes põem a Finiclasse 2002 no “topo”, 

devido ao serviço de excelência e notoriedade da marca associada à Finiclasse 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Posicionamento da Finiclasse 2002 
Fonte: Própria 

 

 

È necessário que o produto oferecido pela Finiclasse 2002 vá de encontro às expectativas dos 

clientes. Na mente dos clientes da marca Mercedes existe uma ideia do produto que podem vir 
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a adquirir. Estes já têm noção de que é um produto de custo elevado, sabem que vão encontrar 

um carro confortável, que oferece prestígio e é duradouro.  

 

2.5 Políticas de Marketing  

2.5.1 Elementos de um Produto 

Os processos de avaliação e compra dos serviços são complexos. É especialmente importante 

que os gestores percebam como é que os clientes vêm a totalidade do serviço oferecido. 

“O produto é um dos quatro elementos do marketing-mix, juntamente com o preço, a 

distribuição e a comunicação.” (Lindon et al., 2008:201) 

 

2.5.1.1 Core do Produto 
 

O Core da Finiclasse 2002, são todos os produtos disponíveis para venda no Stand e Oficina, 

nomeadamente os veículos novos/usados e de serviço. A Oficina também disponibiliza mão-

de-obra e peças (Secção de peças). 

Para a realização deste tipo de serviço, dispõe de um serviço de Excelência e qualidade 

certificada de peças e pessoas, garantindo a satisfação total dos Clientes. 

Em seguida irá ser retratado como funciona todo o processo de serviço e produto aumentado. 

Como é um serviço de alto contacto, a quantidade de serviços agregados ao core é também 

variada. 
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Figura 6 – Produto aumentado – os serviços suplementares 
Fonte: Própria 

 

Encomenda 

A Finiclasse 2002 efectua dois tipos de encomenda, a das Viaturas e a das Peças 

relativamente à Loja de peças. 

A Encomenda das Viaturas é efectuada após o contacto com o Cliente e demora a ser entregue 

num prazo entre dois a quatro meses, dependendo dos acessórios e da personalização que cada 

Cliente deseja. 

Quanto à encomenda das peças existem três tipos: 

‐ Encomenda Urgente: A encomenda é efectuada de um dia para o outro até as 17h00 do 

mesmo e será entregue no dia a seguir no concessionário; 

‐ Stock: Existe um dia específico para a encomenda, normalmente é às terças-feiras e 

estão disponíveis na Sexta-feira seguinte; 

‐ VOR: Só se utiliza este tipo de encomenda quando não há stock necessário no 

armazém central. E assim, é efectuado um pedido directamente à fábrica e tem um 

prazo de recebimento de mais ou menos três dias úteis. 

Todas as encomendas são efectuadas com requisições, de modo, a justificar todas as peças 

encomendadas, para que futuramente fiquem arquivadas. 
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Facturação 

Existem três tipos de facturação: A facturação da oficina/peças, a facturação automóvel e a 

facturação balcão/peças. 

A facturação da oficina/peças é realizada quando o veículo sai do stand, é efectuada sobre um 

controlo informático baseada nos tempos de fábrica e peças aplicadas nos veículos. 

Quanto à facturação automóvel é realizado pela secretária comercial, que deverá ser liquidada 

até ao dia da entrega da viatura ao cliente.  

Por último, a facturação balcão/peças é efectuada sempre que alguém se dirige à secção de 

peças para comprá-las.  

 

Pagamento 

Dentro dos diversos meios de pagamento existentes, na Finiclasse 2002 estão disponíveis: 

Multibanco, Cheque, Caixa e Sistema Humano (mão humana que faz o troco). 

 

Consulta 

Os colaboradores da Finiclasse 2002, com a formação que lhe será administrada previamente, 

estarão preparados para estabelecer diálogo com os clientes de forma a perceberem quais as 

expectativas que têm da empresa e qual o tipo de produto que pretendem adquirir para 

poderem dar algumas sugestões e posteriormente elaborar o trabalho de forma satisfatória. 

Esta formação é feita através da Mercedes-Benz Portugal anualmente. 

 

Hospitalidade 

A hospitalidade fará a diferença em qualquer negócio. Na Finiclasse 2002 é efectuada de 

forma a fazer sentir todos os clientes como seus convidados de honra.  
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Transparece no modo como são atendidos pelos colaboradores sempre preocupados em 

“mimar” os clientes, como servir um café, fazer companhia ou umas simples palavras de 

simpatia. 

 

Segurança 

Todas as instalações da Finiclasse 2002, possuem um controlo por parte de câmaras de 

vigilância e ainda de um segurança nocturno. 

No horário de funcionamento da empresa existe uma limitação de entrada das pessoas na 

Oficina, existindo excepções, mas só com a devida autorização por parte dos colaboradores. 

 

Excepções 

Na Finiclasse 2002, como em todo o tipo de empresa e situações de vida existem excepções 

que passo a referir:  

‐ Transporte de pessoas no tempo de reparação da viatura, realizado pontualmente; 

‐ Entrada na oficina com acompanhamento do recepcionista; 

‐ Os Taxistas são os únicos que têm direito a entrar na oficina. 

Caso haja algum problema detectado nas máquinas da oficina, são subcontratados os 

fornecedores para tentar solucionar o problema. 

 

Informação  

Na Finiclasse 2002, todas as instruções que os clientes precisem são fornecidas na maioria das 

vezes pelo recepcionista ou vendedor. Mas além disso, existem placas informativas na entrada 

do stand com indicações do WC, zona de leitura e ainda placas de informação/demonstração 

de um exemplo do antes e depois de um pára-choques. 

Existe ainda na recepção, visíveis ao olho humano, uma tabela que explica os consumos de 

CO2 e ainda junto dos carros existem todas as informações necessárias básicas que o cliente 

pretenderá obter da viatura. 
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Ainda assim, todas as propostas de venda são bem fundamentadas com base nos 

conhecimentos dos vendedores; toda a documentação necessária é expressamente explicada 

pelos colaboradores, de forma, a abranger todos os requisitos necessários por ambas as partes 

e toda a factura é explicada, detalhada para esclarecimento do cliente. Junto da factura 

entrega-se um folheto informativo de todos os detalhes da facturação, sendo este 

acompanhado com a breve descrição do colaborador ao cliente. 

 

2.5.2 Preço 

A estratégia que a Finiclasse 2002 utiliza para a fixação dos preços dos produtos é a política 

de preço/qualidade alto status, dado que os produtos que a empresa oferece são de alta 

qualidade. Os preços são tabelados pela Mercedes-Benz Portugal e cabe a cada concessionário 

dar a conhecer aos seus clientes a tabela de preços de vendas e de manutenção de viaturas. Em 

média, os preços das viaturas rondam os cinquenta mil euros e de uma manutenção duzentos e 

cinquenta euros. 

 

2.5.3 Distribuição 

Quando o carro chega da fábrica é feita a preparação para entrega do veículo que consiste no 

pedido de matrícula, as documentações necessários, colocação de tapetes, limpeza da viatura, 

alguns extras que não vêm de origem mas posteriormente são colocados na oficina e por fim o 

carro é colocado no stand. Na fase de entrega, a viatura tem de estar totalmente facturada para 

o cliente puder levar o mesmo. Ainda nesta fase, é entregue um porta-chaves personalizado 

com as letras da classe do carro e explicadas pelo vendedor em questão, todas as 

funcionalidades da viatura. 

Na fase de entrega de uma viatura para manutenção, é feito um check-in na recepção onde o 

cliente explica os problemas do veículo, o recepcionista regista no Autoline3 e posteriormente 

o carro é encaminhado para a oficina onde passa por uma máquina própria para rectificar os 

problemas, de seguida é feita toda a manutenção inerente ao problema da viatura. O carro é 

experimentado para rectificar as conformidades e por fim passa pela estação de 

limpeza/lavagem de forma a ficar pronto a ser entregue ao cliente. O check-out é efectuado 

                                                            
3  Software de gestão que permite aceder a todo o tipo de informação relativa a contabilidade, qualidade, 
marketing, comercial, peças, facturação e acompanhamento do cliente. 
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pelo recepcionista, onde explica os trabalhos efectuados na viatura e é entregue a factura 

detalhada para proceder ao pagamento do mesmo.  

 

2.5.4 Comunicação 

Neste ponto, daremos a conhecer qual a estratégia de comunicação que a Finiclasse 2002 

privilegia. 

 

“Independentemente da sua dimensão ou do sector da actividade em que se insere, a imagem 

de uma empresa é o resultado de múltiplas acções de comunicação, e desempenha um papel 

fundamental na prossecução dos seus objectivos comerciais.” ( Lindon et al., 2000:352) 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Estratégia de comunicação 
Fonte: Própria 

 

A Mercedes-Benz Portugal faz todas as campanhas a nível nacional, de produto e marca. 

Desta forma, desperta necessidades nos clientes que faz com que estes procurem o 

concessionário mais perto da sua localidade. Por outro lado, a Finiclasse também elabora 

campanhas próprias consoante as necessidades dos seus clientes, tais como, campanhas 

institucionais para reforçar a imagem da Finiclasse 2002, campanhas para oficina de modo a 

combater a sazonalidade, campanhas para escoamento e lançamento de produtos para 

promover as vendas.  

 

Mercedes‐Benz  Finiclasse 2002  Cliente final 
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2.6 Análise Swot 

No âmbito ou prospecção de mercado, analisam-se os consumidores com base nas diferentes 

técnicas de investigação e analisa-se o próprio mercado. A técnica utilizada, na análise de 

mercado, no contexto do marketing, designa-se por análise swot. É uma sigla que designa os 

pontos ou aspectos fracos e fortes que caracterizam um determinado produto ou empresa 

estudada, assim como as oportunidades de negócios de que esse produto ou organização 

dispõem no mercado, e as ameaças da concorrência.  

Esta técnica dispõe de quatro vectores de análise, Strenghts (forças), Weaknesses (fraquezas), 

Opportunities (oportunidades) e Threats (ameaças), cujas iniciais das palavras anglo-

saxónicas formam a palavra SWOT. Os pontos fortes (Strenghts) e os pontos fracos 

(Weaknesses) estão relacionados com factores internos, alguns dos quais podem ser 

influenciados ou alterados. Já as oportunidades (Opportunities) e as ameaças (Threats) são 

factores externos, que não podem ser alterados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Análise Swot 
Fonte: Própria 
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Observemos a análise Swot feita à Finiclasse 2002: 

Pontos Fortes 

- Preocupação em criar nos colaboradores uma autonomia de decisão; 

- Notoriedade da marca; 

- Instalações com elevado equipamento de qualidade e com design distinto; 

- Forte aposta na formação dos colaboradores; 

- Localização privilegiada; 

- Reconhecimento como empresa de excelência; 

- Boa reputação dentro da esfera Mercedes-Benz Portugal. 

 

Pontos fracos 

- Capacidade de cumprir regras por parte dos colaboradores; 

- O acesso ao Stand está limitado pelas obras; 

- Tempo de espera dos clientes junto à recepção; 

- Tempo de demora da encomenda das viaturas; 

- Baixos níveis de motivação e eficiência dos recursos humanos; 

- Escassez de comunicação entre os colaboradores. 

 

Oportunidades 

- Melhoria dos acessos à cidade (EN 231); 

- Redução dos consumos de combustível e aposta no ambiente, com controlo das 

emissões de CO2. 

 

Ameaças 

- O aumento da taxa do IVA; 

- Agravamento do ISV (Imposto Sobre Veículos) e do IUC (Imposto Único de 

Circulação); 

- A escalada do preço do aço, que duplicou em 2004; 
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- Instabilidade político-económica do país; 

- Aumento da taxa de desemprego. 

  



Finiclasse 2002  
 

Relatório de Estágio 25 
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3. Estágio 

3.1 Objectivos 

O estágio curricular é definido como uma actividade que possibilita ao estudante 

“complementar a formação académica através do exercício de tarefas e funções práticas em 

Instituições, proporcionando ao estudante a aprendizagem de competências profissionais 

num contexto real de trabalho”. 4 Trata-se assim de uma etapa decisiva, já que o estudante é 

estimulado a desenvolver novas competências que em muito transcendem o simples domínio 

de ferramentas ou técnicas. Por isso, a instituição escolhida deverá aproximar-se aos 

interesses do estudante até porque é o primeiro contacto com o mercado de trabalho. A 

escolha da Finiclasse 2002 – Comércio e Gestão Automóvel, Lda. não foi por mero acaso. 

Eleita pela vontade de conhecer e executar o trabalho da gestão automóvel, mas também pela 

abrangência de actividades que desenvolve, reputação e presença no mercado, assim a 

Finiclasse 2002 respondia positivamente aos objectivos pessoais. 

 

Plano 

O Tutor da estagiária, definiu desde logo um plano de actividades, das quais destaco: 

- Procedimentos diários de processamento contabilístico, operações de caixa e bancos; 

- Acompanhamento de contas correntes de clientes, assegurando a operacionalidade do 

controlo de crédito; 

- Emissão de recibos e controlo orçamental de tesouraria; 

- Acompanhamento administrativo do processo de venda desde a elaboração do contrato 

até à entrega da viatura ao cliente e sua fidelização; 

- Recepção e envio de correspondência; 

 

3.2 Actividades Desenvolvidas 

Hoje em dia é vulgar a referência ao capital humano, como um dos bens mais precioso de 

qualquer organização. 
                                                            
4 Segundo o Regulamento de Estágio/Projecto, de 2010, da Escola Superior de Educação, Comunicação e 
Desporto 
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É-o de facto, já que na sociedade de informação em que vivemos, os conceitos associados à 

diferenciação estão assentes na maior ou menor capacidade de uma organização promover a 

excelência empresarial de uma forma dinâmica e activa.  

O estágio decorreu no Departamento Administrativo/ Financeiro, da Finiclasse 2002, que se 

encontra dividido em três grandes áreas:  

- Área Comercial 

- Área do Marketing 

- Área Financeira/contabilidade 

 

3.2.1 Área Comercial 

Nesta área, foi possível perceber como se processa toda a actividade de comercialização de 

veículos novos (VN). Nesse sentido, acompanhei todo o processo de venda, desde a 

elaboração do contrato até à entrega da viatura, é um decurso moroso e requer muita 

responsabilidade. 

 

Encomenda de Viaturas 

O negócio de venda da viatura é concretizado com o preenchimento e assinatura da proposta 

de venda (Anexo II), de seguida é feita a encomenda da viatura. Esta é processada através de 

uma aplicação informática MBP importador, CESAR5, que se encontra directamente ligado á 

fábrica. Esta encomenda pode ser alterada até 45 dias antes da produção da viatura. Após este 

procedimento é preenchido a folha de capa do processo (Anexo III), bem como a abertura de 

ficha de cliente no sistema informático Autoline, onde são inseridos todos os dados do cliente 

e da viatura. 

 

 

 

                                                            
5 Software informático da MBP que faz a gestão e interacção entre concessões e que permite o acompanhamento 
do percurso do veículo – encomenda, atribuição, consignação, matrícula e factura. 
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Pedido de matrícula 

O pedido de Matricula é igualmente feito através do sistema informático CESAR, enviando 

todos os dados para a MBP. Esta envia a Declaração de Venda para os despachantes, João 

Moura ou Nuno Mesquita, no caso de ser financiamento MBP. Caso seja financiamento não 

MBP, o departamento comercial tem de esperar que chegue a documentação da financeira 

para enviar posteriormente para o despachante. 

Com o pedido de matricula dá-se inicio à preparação de todos os documentos para a sua 

entrega ao cliente e da inicio ao processo de legalização da mesma. 

Existem dois tipos de Dav’s (Declaração Aduaneira do Veiculo). A Dav inicial, que é a de 

desalfandegamento do veículo e a Dav de circulação documento válido que serve para circular 

durante 60 dias. (Anexo IV) Este ultimo é posteriormente enviado para o cliente, assim como 

o DUA (Documento Único Automóvel) que vem substituir o Título de Registo de 

Propriedade e o Livrete Verde.  

 

Entrega da Viatura 

Aquando a chegada de viaturas novas, a transportadora descarrega-as e coloca-as à entrada da 

empresa. Seguidamente, na posse da Guia de Transporte, dá-se inicio à recepção das viaturas. 

Esta recepção inicia-se com a identificação da viatura confirmando-se o Nº de Chassis e Nº de 

Motor, gravados na viatura, correspondendo aos indicados na Guia de Remessa que é 

acompanhada com a guia de transporte. De seguida, emitimos uma requisição informática à 

oficina solicitando a preparação da viatura e definindo os trabalhos a executar bem como a 

data de entrega e os acessórios a serem montados caso existam. 

 Neste seguimento emite-se a factura da viatura, disponibilizada no CESAR. No caso de 

existir uma viatura de retoma, ao emitir a factura faz-se automaticamente a compra da retoma, 

através de uma Nota de Compra, ficando a viatura para Stock. 

Depois da viatura pronta certifica-se que os documentos estão todos em ordem, bem como a 

bolsa da viatura, constituída pelo livro de instruções e guia de manutenção periódica, de modo 
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a que o vendedor proceda à entrega da viatura ao cliente. Assim, encerra-se o processo que é 

fechado e arquivado. 

 

3.2.2 Área Marketing 

Esta foi mais uma das áreas onde decorreu o meu estágio. Após a recepção de um veículo pela 

oficina, procede-se à abertura e emissão de obras – Ordem de Reparação (O/R) com a 

definição dos trabalhos solicitados. 

A O/R é aberta face aos trabalhos a realizar: 

- O/R Clientes: para revisão e reparações; 

- O/R Garantia: caso os trabalhos a efectuar estejam cobertos pela garantia do 

fabricante; 

- O/R Interna: Para viaturas de serviço ou preparação de viatura nova/ usada. 

 

Acompanhamento pós-venda 

No departamento de Marketing estas obras são a peça fundamental, servem para haver um 

controlo diário das saídas de viaturas do dia anterior. Todos os dias são recepcionados os 

processos (obras) vindos da recepção relativos aos trabalhos efectuados na oficina a nível de 

chaparia e mecânica. Posteriormente são analisados e registados toda a conformidade das 

mesmas, tais como, lançamento de controlos de qualidade no software utilizado pela empresa, 

Autoline. Com as O/R é também actualizado, diariamente, a base de dados dos clientes com o 

intuito de aceder rapidamente aos mesmos e seus contactos, isto para futuras acções de 

marketing. 

Todas as obras de manutenção e chapa/pintura têm Controlo de Qualidade feita pelos 

técnicos, que posteriormente registamos no sistema informático. È feito, também, 

mensalmente um Mapa de Controlo de Qualidade para ser enviado para a MBP, para saberem 

a qualidade do serviço efectuado na viatura e ainda a qualidade da parte técnica. 

Seguidamente, com as obras recebidas diariamente no departamento de marketing, é feito o 

contacto telefónico, Follow-up, para acompanhamento após - venda ao cliente, de forma a 

medir o grau de satisfação do mesmo. Através da opinião do cliente conseguimos ter um 
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feedback realista, permitindo a obtenção de ferramentas necessárias para futuras decisões. 

Mensalmente é feita uma reunião com o departamento de marketing, chefe de oficina e 

gerência onde são expostos os problemas detectados no contacto telefónico, e são repensadas 

as formas de actuação na oficina, recepção e vendas de forma a aumentar a satisfação dos 

clientes. Também aqui é enviado mensalmente, e até dia 7 de cada mês, o resultado do SFU 

(Service Follow-up). (Anexo V) 

As Ordens de Reparação depois de serem tratadas são postas em capas numeradas permitindo 

o fácil acesso às mesmas. 

Todas as reclamações efectuadas pelo cliente são registadas e analisadas de uma forma 

cuidada, verificando a veracidade de razão do cliente. Posteriormente são tratadas numa 

reunião com o responsável após – venda que normalmente é à terça-feira. É aí que as 

reclamações são lidas cuidadosamente, de modo a medir o nível de razão do cliente. Por fim, 

é elaborada uma carta ao cliente onde é retratado o assunto da reclamação e futura resolução 

da mesma. 

No acompanhamento das vendas é enviada a carta das boas-vindas ao cliente, posteriormente 

é efectuado um telefonema onde convidamos o cliente a vir ao Stand receber pessoalmente 

uma lembrança (Mercedes magazine e a miniatura do carro que vai adquirir). No dia de 

entrega da viatura ao cliente é lhe tirada uma fotografia e posteriormente enviada para 

recordação. De seguida, é lançado o certificado de entrega no Autoline onde é processado um 

futuro contacto (até 15 dias depois da entrega da viatura) para medição da satisfação do 

mesmo, dar todas as informações necessárias ao cliente, garantindo a sua total satisfação, e 

comunicar que irá receber um inquérito de satisfação. Este inquérito, ao entrega-lo na 

Finiclasse 2002 é oferecido um prémio de recompensa, isto para criar fidelização. 

O cliente pode pedir informação para a MBP, designado de leads – contacto. A MBP envia a 

lead codificada para a Finiclasse para haver uma segurança de dados. Depois de 

descodificado, reencaminha-se para o vendedor, para posteriormente este contactar o cliente. 

Estes clientes têm de ser obrigatoriamente contactados, para que mais tarde dar a conhecer a 

MBP o assunto tratado.  

Semanalmente são realizadas cartas de acompanhamento ao cliente com assuntos variados 

como: primeiro ano de utilização da sua viatura, fim de garantia, parabéns pelo seu 

aniversário, data da inspecção do seu veículo, entre outros. 
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Campanhas de Publicidade 

Existem regras pré-estabelecidas pela Mercedes-Benz Portugal, quanto à política de 

publicidade pelo que quando há algo que queiramos realçar na publicidade é enviada a ideia 

que gostaríamos de ver melhorada, para posterior aceitação. 

Durante o meu estágio, fiz o controlo de toda a inserção de publicidade na imprensa. No caso 

da Finiclasse 2002, são feitos no Jornal do Centro e Diário de Viseu.  

Concretização de ideias para o lançamento de uma viatura nova, a Vito. Houve o recebimento 

de cartazes e sua armazenagem, para posteriormente serem utilizados no suporte de 

publicidade indoor. Para além de ser feita a campanha no stand foram também enviados 300 

convites e 1000 mensagens escritas. Além desta campanha, participei também na campanha 

de Natal, onde foram enviados mais de 4000 postais.  

Os taxistas são, talvez, os clientes mais privilegiados dentro da Finiclasse 2002. Todos eles 

fazem parte do Clube Táxi que consiste num conjunto de dados de clientes que possuem um 

ou uma frota de Táxis. Através destes dados são enviadas cartas de boas vindas ao cliente, 

para os que já são nossos clientes é enviado um pedido à MBP para procederem à elaboração 

de um Cartão de Cliente (Cartão Clube Táxi) que posteriormente será enviado por nós ao 

cliente onde este beneficia de um conjunto de vantagens exclusivas, onde se destaca:  

- Desconto especial nas peças e acessórios (entre 5 e 20 %); 

- Desconto de 20 % na mão-de-obra; 

- Atendimento prioritário;  

- Oferta de uma estrela por cada vinte e cinco euros de facturação líquida (sem IVA) – 

cada estrela equivale a um desconto de um euro em serviços, peças ou acessórios. 

 

Ainda dentro deste departamento, é feito, mensalmente, uma análise de resultados designado 

de CSI (Customer Satisfaction Index) onde estão ilustrados todos os gráficos respectivos às 

vendas, acompanhamento pós-venda dos veículos ligeiros de passageiros, comerciais e 

pesados, que nos permitem verificar se foram cumpridos os objectivos comparando-os com os 

meses anteriores. Estes resultados mostram-nos uma visão geral da empresa ajudando-nos a 
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perceber onde teremos de actuar mais rapidamente nas falhas. Tudo o que foi dito até aqui 

serve para medir este índice de satisfação de clientes. 

 

3.2.3 Área Financeira/Contabilidade 

Na Finiclasse 2000 existe um director financeiro e um TOC (Técnico Oficial de Contas) que 

são os responsáveis financeiros por todas as empresas do grupo. Deste modo, as operações 

feitas na Finiclasse 2002 ao nível de contabilidade, não implicam trabalhar com todas as 

contas do SNC (Sistema de Normalização Contabilística), uma vez que este processo compete 

à Finiclasse 2000 na Guarda. 

Dentro desta área existem três subconjuntos: Clientes, Fornecedores e Recursos Humanos. Os 

movimentos contabilísticos foram essencialmente de caixa. 

 

Clientes 

111 – Caixa Despesa – Movimentado para as despesas do dia-a-dia. Sempre que são 

realizadas compras a pronto pagamento. 

117 – Vendas a Dinheiro (VD) – Movimentação a débito coma emissão automática das VD. 

Estas são emitidas na recepção oficina e venda de peças ao balcão. Diariamente são 

arquivadas as cópias e as originais enviadas semanalmente para a Finiclasse 2000.  

118 – Valores a Depositar Clientes – Esta conta é movimentada sempre que existe 

recebimento de clientes que possuem uma conta corrente na empresa.  

1201 – Caixa Geral de Depósito e 1202 – Banco Espirito Santo – As contas 117 e 118 são 

creditadas por contra partida das contas de banco. Todos os valores recebidos de clientes VD 

ou conta corrente são depositados no banco através de talões de depósitos, o que também era 

feito diariamente. 

Efectuei o controlo das contas correntes através de um acompanhamento do crédito concedido 

a clientes e respectiva cobrança de divida. A política de crédito para a generalidade dos 

clientes é a trinta dias. Assim, são enviados, mensalmente, extractos para os clientes com a 

cobrança em divida e quando se justifica é feito um telefonema. As condições de crédito são 
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alteradas quando os clientes atrasam muito o pagamento, por vezes é temporariamente 

cancelado o crédito até à liquidação da dívida. Diariamente emitia recibos de pagamento. 

 

Fornecedores 

A Finiclasse 2002 possui diversos fornecedores, de entre eles os mais requisitados são:  

- Mercedes Benz Portugal, para encomenda de viaturas e peças para o stand; 

- Wurth Portugal, para encomenda de consumíveis de oficina, nomeadamente 

fardamento dos mecânicos, luvas e peças de manutenção do material da oficina 

(ferramentas e armários de trabalho); 

- Correia & Correia, Lda., entidade responsável por todo o levantamento de resíduos 

feito na oficina; 

- Rodocargo e Pereiras & Pereira, Lda., para o devido transporte de viaturas até ao 

concessionário; 

- Paper Guedes, Lda., responsável por fornecer todo o material de escritório preciso 

durante o ano; 

- Visipapel - papel e cartão, Lda., que é responsável por abastecer o concessionário de 

todos os produtos de limpeza necessários à limpeza do stand, sanitários e viaturas. 

Diariamente era feita a conferência de facturas de fornecedores, mas para sua conferência e 

contabilização é obrigatória uma emissão prévia de uma requisição. No caso de não haver 

requisição a factura é devolvida ao fornecedor.  

As compras podem ser de três tipos: 

- Peças – a maioria destas compras são feitas à MBP. A conferência delas consiste se 

foram devidamente lançadas em stock de peças. 

- Oficina – as compras de oficina passam pela subcontratação de serviços, como por 

exemplo o aluguer de viaturas, alinhamento de direcção, pedido de reboque, entre 

outras. A verificação destas compras implica se o preço de custo foi correctamente 

lançado na OR, e se o mesmo foi devidamente facturado ao cliente. Este processo 

requer alguma atenção. 

- Consumíveis e ferramentas/equipamentos – É o único material que a empresa não 

necessita para o seu funcionamento e não é debitado ao cliente. É, também, o único 
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tipo de compras em que a requisição é manual. O controlo dos combustíveis é feito 

mensalmente, é elaborado um mapa que posteriormente é enviado para a Guarda para 

haver um controlo do mesmo. 

As facturas de fornecedores são enviadas para a Finiclasse 2000 para efectuarem o 

pagamento.  

 

Recursos Humanos 

A Finiclasse 2002 trabalha com diversas áreas como pode ser visto no organigrama da 

empresa (Apêndice I). Actualmente a empresa conta com trinta e sete colaboradores. Todos 

eles procedem a picagem do ponto, com todas as entradas e saídas das instalações. Com base 

nesta conduta é feito um mapa de presenças através da consulta no sistema Autoline. Este 

mapa, actualizado semanalmente, é elaborado para processamento e pagamento de salários no 

final do mês, também aqui é registado todos os tipos de ausências, como férias, formação, 

faltas justificadas e injustificadas, licenças, doença, entre outras. 

Foi efectuado a manutenção e actualização do processo individual de cada colaborador. Este 

processo é um dossier individual, onde constam todos os documentos de identificação, 

curriculum vitae, justificação de faltas e certificados de formação.  

 

Ainda dentro desta área era verificado diariamente ao final do dia os montantes das vendas a 

dinheiro de oficina e peças para verificar se as contas estavam em ordem.  

 

3.2.4 Outras actividades desenvolvidas 

Dentro das inúmeras acções, destaco: 

- Requisição de material necessário para a manutenção da empresa e sua futura 

utilização, nomeadamente material de limpeza, escritório, recolha de resíduos, 

fardamento; 
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- Efectuei trabalhos de recepção onde tive um contacto directo com o cliente, 

procedendo a marcações de revisões e ordens de trabalho para oficina, e atendimento e 

reencaminhamento telefónico; 

- Diariamente era tratada a correspondência recebida, registada em Excel e em seguida 

distribuída pelos destinatários. No que diz respeito à correspondência enviada, esta é 

tratada pelo menos três vezes por semana, registada num software, CTT Guia 

Multifunções, para posteriormente ser levada aos correios.  
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Reflexões Finais  
 

O mercado  

O automóvel é o elemento central da mobilidade de pessoas e bens e a indústria automóvel é 

uma das mais importantes actividades industriais do mundo. Foi no seio da indústria 

automóvel que, como em nenhuma outra, se viram reflectidas grandes eras do 

desenvolvimento industrial, desde a produção em massa à “produção magra” (lean 

production), não esquecendo a origem na manufactura e se aplicaram e desenvolveram 

práticas de gestão como a Gestão pela Qualidade Total. O automóvel é hoje o produto de uma 

indústria global, com uma cadeia de valor estruturada, embora não rigidamente hierarquizada, 

e faz parte do dia-a-dia das comunidades 

O mercado de ligeiros de passageiros encerrou o ano de 2010 com 223.464 unidades 

comercializadas, mais 38,8% do que no ano anterior. Para este resultado contribuiu 

fundamentalmente a antecipação da procura, no final de 2010, em virtude da extinção do 

Programa de Incentivos ao Abate de Veículos em Fim de Vida, a 31 de Dezembro último. 

 

Por outro lado, o aumento da taxa do IVA, assim como o agravamento do ISV (Imposto Sobre 

Veículos) e do IUC (Imposto Único de Circulação) também contribuíram para aquela 

antecipação da procura.  

De acordo com a ACAP (Associação Automóvel de Portugal), no ano de 2010, a produção 

automóvel teve um crescimento de 26% e representou 11,7% do total das exportações do país. 

Já sector automóvel, a taxa de cobertura das importações pelas exportações é de 69% o que 

representa um valor superior à média nacional que é de 65,1%.  

O sector automóvel é um dos mais dinâmicos e inovadores da economia nacional. Representa 

um universo de 36 mil empresas, correspondente a um total de 128 mil postos de trabalho 

directos e 2,5% do total do emprego em Portugal, atingindo um volume de negócios de 15 mil 

milhões de euros. A produção de veículos automóveis e seus componentes constitui um dos 

principais sectores exportadores em Portugal, representando em 2009, 11,3% do total de 

produtos exportados. A taxa de cobertura das importações pelas exportações de veículos 

automóveis completos, em valor, atingiu em 2009, os 64,2%. 
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O Sector Automóvel é, ainda, o sector económico que gera mais receitas fiscais para o Estado. 

Em 2010 essas receitas ascenderam a 6,4 mil milhões de euros, o que equivale a 3,9% do PIB 

e 20% do total das receitas fiscais do país. Para 2011 prevê-se uma nova queda do mercado 

automóvel de veículos ligeiros de passageiros. A previsão de vendas é de 171.500 veículos o 

que representa uma descida de 23,3% face ao ano de 2010. 

Em Março de 2011 o mercado de ligeiros de passageiros voltou a registar uma queda 

relativamente ao mês homólogo de 2010. No mês em causa, o mercado situou-se nas 18.925 

unidades, o que representou um decréscimo de 20,6 por cento relativamente ao mês homólogo 

de 2010. 

O sector automóvel possui, no nosso País, um enorme potencial de desenvolvimento, tanto ao 

nível da produção de veículos, como de componentes e das vendas. A este respeito importará 

referir que as vendas, em Portugal, encontram-se longe do seu potencial, o que será fácil de 

constatar caso apliquemos à população portuguesa os rácios de vendas dos restantes Estados-

membros.  

É necessário, pois, segundo a ACAP, que o Governo eleja o sector automóvel como um sector 

estratégico e comece por modernizar a política fiscal automóvel, diminuindo a carga fiscal e 

iniciando um processo de convergência com a média europeia.  

Por último, a ACAP refere que há condições para ultrapassar a crise de confiança instalada, 

pois, ao contrário do que acontecia no passado recente, Portugal é hoje um país integrado no 

espaço europeu de moeda única e, por outro lado, é um país onde os índices de poupança têm 

vindo a aumentar, pelo que existem condições para uma retoma da confiança e, 

consequentemente, da nossa economia.  

 

Auto – reflexão 

O estágio curricular, constituindo o primeiro contacto real com o mercado de trabalho da área 

de formação, possibilita a aquisição de noções e competências extremamente enriquecedoras. 

A verdade é que por muito que se tente construir programas paras as unidades curriculares 

aproximados da realidade, estes dificilmente são desenvolvidos para que permita uma entrada 

directa nos quadros directos de uma organização. Na Finiclasse 2002, as unidades curriculares 

que pude aplicar e aprofundar foi: Marketing e Publicidade, Estatística para a Comunicação, 
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Contabilidade I e II, Gestão de Recursos Humanos, Organização e Gestão de Empresas e 

Gestão Bancária e Seguradora, não desvalorizando as outras cadeiras, pois todas elas são 

importantes e correlacionam-se entre si. Creio, por isso, que um dos objectivos do curso foi 

cumprido “Promover estratégias de intervenção na área da gestão e do marketing”6
. È, 

assim, importantíssimo, para um recém-licenciado, a integração numa estrutura 

organizacional que permita complementar e adquirir novos conhecimentos e ainda ter 

contacto directo com profissionais da área. 

Como já referi anteriormente, a escolha pela Finiclasse 2002 não foi um lançar de dados, e 

agora posso afirmar que foi uma escolha totalmente acertada. È uma organização onde sou 

sempre bem acolhida, todos os colaboradores demonstram interesse em ensinar e estimulam o 

desenvolvimento das minhas competências. Creio, por isso, que é isto que qualquer estagiário 

deve desejar, uma organização afável onde se crie laços com os colaboradores. 

O estágio foi, para mim, bastante gratificante. Primeiramente porque creio que superei os 

objectivos propostos, e depois porque ao ser inserida em várias áreas, permitiu-me por em 

prática os vários conhecimentos adquiridos ao longo do curso e expandir profissionalmente ao 

longo do curso. Assim, termino o estágio com um balanço positivo. 

Ao longo da licenciatura aprendi que nada se consegue sem trabalho, dedicação e muita força 

de vontade. Um sentido bem-haja a todos os que se cruzaram no meu caminho e façam o 

favor de serem felizes. 

 

 

  

                                                            
6 Objectivos gerais do curso, em www.esecd.ipg.pt 
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