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Resumo
Com este relatório, pretende-se apresentar o trabalho realizado pelo estagiário, durante a
unidade curricular de estágio que integra o Curso Técnico Superior Profissional em
Gestão e Comércio Internacional, do Instituto Politécnico da Guarda.
O mesmo teve lugar na empresa Sr. Brinquedo_Importação e Comércio de Brinquedos
Lda. Situada na Plataforma Logística da Guarda, esta empresa dedica-se à distribuição de
brinquedos e artigos de puericultura.
A escolha desta empresa para a realização do estágio, prendeu-se o facto de na mesma
poder aplicar no quotidiano os conhecimentos relacionados com o curso de Técnico
Superior Profissional em Gestão e Comércio Internacional.
Neste contexto, tive oportunidade de aplicar a teoria e o saber académico adquirido e
construídos ao longo dos anos letivos, o que é essencial uma vez que sabemos que toda a
teoria

converge

na

prática,

elucidando-a,

clarificando-a

e

fundamentando-a

cientificamente.
No que toca às atividades desenvolvidas, saliento que sabia sempre que estava numa
empresa de comércio e importação de brinquedos, cujos principais objetivos de negócio
recaem no bem-estar do cliente, a todos os níveis: satisfação, qualidade e proporcionar
aos pais, os meios necessários para o desenvolvimento de experiências únicas com os
seus filhos, ajudando-as a crescer e a aprender de forma divertida.
Neste âmbito, elencam-se de seguida as principais atividades principais desempenhadas
na empresa:
(i) Planificação e Tratamento de Imagens dos Produtos Comercializados; (ii) Planificação
e Tratamento de Imagens dos Produtos; (iii) Identificação, Tradução e Descrição de
Artigos; (iv) Gestão de Site Web Internacionais; (v) entre outras atividades.
Como resultados mais relevantes saliento que adquiri diversos conhecimentos a vários
níveis, tanto em relação à dimensão humana como à dimensão técnica no âmbito do
comércio internacional, e no mundo dos brinquedos, assim como no que concerne aos
meios tecnológicos utilizados, obtendo um conhecimento adicional e muito importante a
complementar no futuro.
iii
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INTRODUÇÃO
Este relatório de estágio representa o culminar do TeSP de Gestão e Comércio
Internacional, ministrado na Escola Superior de Tecnologia e Gestão, do Instituto
Politécnico da Guarda, seguindo o plano de estágio desenvolvido previamente ao seu
início (Anexo I).
Um estágio curricular tem como objetivo primordial completar a formação académica na
medida que proporciona ao estudante a oportunidade de um primeiro contacto com o
mundo empresarial assim como a oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos
no percurso académico.
Neste sentido o estágio teve como objetivo a aquisição de novas competências na área do
comércio internacional, visando consolidar os conhecimentos adquiridos ao longo do
curso.
O mesmo teve uma duração de 750h, e realizou- se nas instalações da empresa Sr.
Brinquedo Lda, situada na Plataforma Logística da cidade da Guarda (PLIE).
A metodologia aplicada baseou-se essencialmente na observação participante, partindo
do reconhecimento do espaço físico, em que se desenvolveram a maior parte das
atividades.
Este relatório está constituído por dois capítulos: no primeiro é feita a apresentação e a
contextualização da empresa e no segundo descrevem-se as atividades realizadas.
Por fim, a conclusão, a bibliografia e os anexos.
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CAPÍTULO I

1. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESASR. BRINQUEDO LDA.
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Este primeiro capítulo, vai incidir na identificação e caracterização da empresa,
descrevendo os aspetos gerais da mesma nomeadamente: a apresentação da empresa, a
estrutura organizacional da empresa, a visão, a missão, os valores e os objetivos, as
empresas integradas, as marcas e produtos comercializados pela empresa, e por último é
realizada uma análise SWOT da empresa.

1.1.

Identificação e Caracterização da Empresa

Denominação Social: Sr. Brinquedo, Importação e Comércio de Brinquedos, Lda
Localização: Plataforma Logística da Guarda, Lote 77 6300-885 Guarda, Portugal
Telefone: (+351) 271213006
Email: info@srbrinquedo.pt
Website: http://www.srbrinquedo.pt
Início de Atividade: 2004

Figura 1: Localização da empresa Sr. Brinquedo
Fonte: Google Maps

3

1.2.

Apresentação da Empresa

A Sr. Brinquedo, Lda iniciou a sua atividade em maio de 2004, por iniciativa de cinco
pessoas que decidiram criar uma empresa dedicada à distribuição de brinquedos. Nos dois
primeiros anos de atividade a empresa esteve sediada na vila de Sintra sendo a
distribuição feita a partir de uma garagem.
Devido ao grande crescimento da empresa e a ambição de alargar a área de operação para
Espanha, a empresa foi transferida para a cidade da Guarda.
Em 2012, foram construídas na Plataforma Logística da Guarda as novas instalações da
Sr. Brinquedo, que são ao mesmo tempo, a sede do grupo (figura 2 e figura 3) com maior
dimensão e equipamentos modernos. Com estas novas instalações foram criadas as
capacidades para abastecer mercados internacionais exigentes, bem como recrutar
recursos humanos e instalar meios tecnológicos de apoio que permitiram garantir um
nível de serviços de excelência.
A empresa dedica-se ao comércio a grosso de brinquedos, jogos e artigos de desporto.
Simultaneamente a Sr. Brinquedo define três pilares como fundamentais na sua atividade:
 Cliente;
 Produto;
 Serviço;
A Sr. Brinquedo tem o portefólio de marcas exclusivas que responde às necessidades dos
clientes, apresentadas mais à frente neste capítulo (Página 5).
O crescimento desta empresa depende muito dos seus clientes finais (consumidor), e em
particular do trabalho que os retalhistas (clientes empresariais) realizam nas suas lojas,
pelo que estão apostados em concretizar parcerias sólidas que conduzem ao sucesso
mútuo.
Salientar que os comerciais da empresa também têm um papel fundamental, pois são eles
que vão às lojas onde os clientes finais se encontram. Se a loja for nova e abrir nos
próximos dias ou meses, eles ajudam na colocação dos expositores, e dão uma opinião
sobre como organizar a loja. Quando a loja já existe, eles verificam se realmente existe
stock ou se necessitam de ajuda na realização das encomendas.
4

O Sr. Brinquedo é desde 2011 considerada, pelo Instituto de Apoio às Pequenas e Médias
Empresas e à Inovação (IAPMEI) PME LÍDER, sendo desta forma reconhecida a sua
qualidade enquanto empresa distribuidora. “14 anos a criar magia nos pequenos e nos
graúdos”. (https://www.srbrinquedo.pt/ Consultado 2019).
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Figura 2: Instalação da empresa Sr. Brinquedo
Fonte: Elaboração Própria

Figura 3: Instalação da empresa Sr. Brinquedo
Fonte: Elaboração Própria
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2. Estrutura Organizacional- Sr. Brinquedo, Importação e Comércio de
Brinquedo, Lda.
A estrutura organizacional da empresa Sr. Brinquedo, Importação e Comércio de
Brinquedo, Lda, está representada no organograma (figura 4), através do qual é possível
visualizar os departamentos que a compõem.

Vendas
Departamento
Comercial

Direção

Marketing

Recurso
Humanos
Direção Financeira

Departamento
Operacional

Administração

Armazém

Fornecedores
de mercadorias
Departamento de
Aprovisionamento
de Compras
Aprovisionamento
diverso
Desenvolvimento
de Novas Áreas de
Negócio
Figura 4: Organograma Sr. Brinquedo
Fonte: Cedida pela Empresa
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A Direção da Sr. Brinquedo está a cargo do Dr. Nuno Henriques, gerente da empresa.
A Direção Financeira é responsável pela gestão de investimentos, gestão de fundos e
gestão de risco financeiros. Está integrado nesta direção o Setor da Contabilidade, que
tem como objetivo o registo, controlo e avaliação no que diz respeito aos documentos
referentes à folha de pagamento, registo de entradas saídas mensais e balanço patrimonial.
O Departamento Comercial subdivide-se em dois Setores, as vendas e o marketing.
Na área de marketing, estuda-se o mercado, faz-se a análise de tendências e gestão das
redes sociais, com intuito de transformar desejos em necessidades, numa tentativa de
clientes ávidos por comprar os produtos da empresa.
No que diz respeito às vendas, a Sr. Brinquedo conta com uma equipa de vendedores,
distribuídos por áreas de atuação com a função de gerir e organizar as vendas (figura 5).

Zona Centro:

Zona Norte:

Hugo e Carlos Lopes

Marco Cunha

Regiões
Autónomas:
Paulo Madeira
Zona Sul:
Vitor Hugo
Figura 5: Distribuição da Equipa de Vendas
Fonte: (Primo, 2018, p. 7)
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Como ilustrado no mapa anterior a empresa tem uma equipa de vendas distribuída por
todo o território nacional. Todos eles comercializam marcas como Wild Republic; Fehn;
Carolle; Janod; Rolly Toys; Siku; Ravenburger; Bruder; Schleich, (marcas exclusivas Sr.
Brinquedo).
O Departamento Operacional divide-se em três setores: os recursos humanos, a
administração e o armazém. No sector de recursos humanos faz-se recrutamento e seleção
das pessoas, a sua integração e acolhimento na empresa. Na administração faz-se a
organização das reuniões da empresa, realização de encomendas, processamentos de
fatura, guias de transporte e, por outro lado, informam-se os clientes do montante da
encomenda que vai ser entregue.
Por outro lado, no armazém recebem-se as encomendas vindas das várias marcas, faz-se
a etiquetagem das caixas com as instruções em português e seleção/embalamento das
encomendas para enviar para os respetivos clientes.
O departamento de Aprovisionamento e Compras divide-se em dois sectores: os
fornecedores de mercadorias e o aprisionamento diversos. O sector dos fornecedores de
mercadorias tem a função de analisar os stocks para que não haja falhas de produtos e a
realização das tabelas de preços. O aprovisionamento diverso cuida dos transportes
nacionais e internacionais, e analisa os preços de transporte.
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3. Visão, Missão, Valores e Objetivos
São de seguida explorados os conceitos de Visão, Missão, Valores, Objetivos da Sr.
Brinquedo.
Visão
A visão é a forma como a empresa caminha, seu direcionamento e trajetória. É a imagem
do futuro que deseja alcançar, através da missão, foco e do trabalho.
A Sr. Brinquedo tem como visão: “ser líder da área da distribuição de brinquedos através
da seleção e distribuição exclusiva de marcas de excelência” (http://www.srbrinquedo.pt/
Consultado em março de 2019).
Missão
Segundo “Peter Drucker”, considerado o “pai” da administração moderna, “uma
empresa não é definida pelo seu nome ou produto e sim pela sua missão, criada pela sua
razão de existir.” (https://blog.egestor.com.br/missao-visao-e-valores-de-uma-empresa/
Consultado março 2019).
A missão do Sr. Brinquedo “consiste em proporcionar aos pais, os meios necessários
para o desenvolvimento de experiências únicas com os seus filhos, ajudando-os a crescer
e a aprender de forma divertida. Para tal temos à sua disposição de uma equipa com
elevado conhecimento na área dos brinquedos didáticos, dotados dos meios tecnológico
e da capacidade de gestão que o atual panorama de mercado impõe.”
(http://www.srbrinquedo.pt/Consultado em março de 2019).
Valores
Os valores são as crenças e atitudes que dão uma personalidade às empresas, definindo
uma “ética” para a atuação das pessoas e da organização como um todo.
Os valores da Sr. Brinquedo é a qualidade do serviço e a boa relação com os valores dos
clientes.
Objetivos
O principal objetivo da Sr. Brinquedo é a satisfação total dos seus clientes.
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De seguida apresento as empresas que entregam o Sr. Brinquedo Group.

4. As empresas integradas no Sr. Brinquedo Group
O Sr. Brinquedo Group (figura 6) reúne três empresas especializadas na distribuição de
brinquedos em toda Europa (Sr. Brinquedo, GestBrink e Brink), uma Editora de jogos
(Wisegames) e uma empresa que se destina à venda online de brinquedos e puericultura
(Yupitime).

Sr. Brinquedo Group

Sr. Brinquedo

GestBrink

Brink

Yupitime

Wisegame
s

Figura 6:Sr. Brinquedo Group
Fonte: Elaboração própria

As três empresas de distribuição, Sr. Brinquedo, GestBrink e a Brink comercializam um
vasto portfólio de marcas, das quais, pela sua importância no total das vendas da empresa,
se destacam:

11

Ravensburger

Hasbro

Rolly Toys

Schleich

Wild Republic

Siku

Carolle

BabyFehn

Mattel
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A seguir apresento uma breve discrição das empresas integradas no Sr. Brinquedo Group.

GestBrink
Fundada em 2012, a GesBrink é uma distribuidora
multimarca de brinquedos e puericultura. Com sede e
armazém na cidade da Guarda a sua área de atuação
centra-se em Portugal.

Brink
Atualmente com escritórios em Barcelona, a Brink é uma
empresa de distribuição e comércio de Brinquedos que opera
em Espanha.

Yupitime
A Yupitime, localizada em Lisboa, tem duas vertentes ativas:
 O comércio de brinquedos, puericultura e pré-mamã,
 A segunda, fornece brinquedos para as festas de Natal
a várias empresas de Portugal.
Wisegames
A Wisegames é uma empresa orientada para a criação e edição de
jogos de tabuleiro.
Conta no seu portfólio Trench, que é distribuído, exclusivamente,
em Portugal pela Sr. Brinquedo e em Espanha pela Brink.
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5. Marcas & Produtos da Empresa
A empresa Sr. Brinquedo comercializa 32 marcas, das quais 9 em regime de
exclusividade. As marcas comercializadas em Portugal são: Ravensburger, Schleich,
Siku, Bruder, Carolle, Rolly Toys, Wild Republic, Baby Fehn, Janod. As restantes marcas
são: JumpingClay, Science4you, Injusa, Waboba, Devir, Lego, Difrax, Mondo Toys,
Plantoys, Hasbro, Bloco Toys, Alllerhand, Olivo, Playmbil, Hape, Kidzzcast, Hanky
Panky, Nikko, Mattel e a SES.
De seguida é apresentada uma breve descrição de cada uma delas.

Ravensburger
A marca foi fundada por Otto Robert Maier com sede em Ravensburger/Alemanha. O
primeiro jogo de tabuleiro apareceu pela vez em 1884, chamada “Viagem ao redor do
mundo”.
A Ravensburger tem cerca de 1800 livros disponíveis e 850 jogos, bem como quebracabeças e produtos de passatempo (figura 7).

Figura 7: Ravensburger
Fonte: http://www.srbrinquedo.pt/
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Schleich
A Schleich foi fundada em 1935, por Friedrich Schleich e é uma marca Alemã que fabrica
miniaturas de animais (figura 8).

Figura 8: Schleich
Fonte: http://www.srbrinquedo.pt/

Siku
A Siku é uma marca familiar, fundada em 1921, situa-se na Alemanha. A marca Siku
produz os brinquedos Blister, a Siku Super, a Siku Control, a Siku Farmer e os respetivos
(figura 9).

Figura 9: Siku
Fonte: http://www.srbrinquedo.pt/
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Bruder
A Bruder é uma marca alemã com longa experiência na conceção de veículos para
crianças, veículos funcionais, estáveis e leves para brincar diariamente (figura 10). Os
brinquedos da Bruder são reproduções de tratores, camiões, veículos e acessórias
agrícolas de marcas conhecidas bem como: Caterpillar, Jonh Deere, Land Rover, Scania,
Mercedes Veículos que as crianças veem no dia a dia.

Figura 10: Bruder
Fonte: https://www.gmkfreelogos.com/

Carolle
A Carolle é uma marca francesa, desde 1979. Tem bonecas para todo o tipo de idades.
Esta está dividida por seis etapas, as BabiCorolle, que é para recém-nascidos; as Doucette,
é para crianças com mais de 18 meses, assim como o Mon Premier, são consideradas as
primeiras bonecas de infância; as Les Classsiques, são identificadas para varias idades; a
Miss Corolle, é a mais clássica e formal uma vez que estas estão vestidas a rigor para
diferentes ocasiões; e por fim, as Les Trindies, com cores agradáveis e com uma imagem
diferentes.
As bonecas Carolle têm a particularidade de ter um cheiro agradável a chocolate e
baunilha (figura 11).

Figura 11: Corolle
Fonte: http://www.srbrinquedo.pt/
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Rolly Toys
Os brinquedos da Rolly Toys foram criados em 1938 por Rosa e Franz Schneider.
O objetivo desde início era dar prazer às crianças e aos seus pais com brinquedo de alta
qualidade (figura 12)

Figura 12: Rolly Toys
Fonte: http://www.srbrinquedo.pt/

Wild Republic
A marca Wild Republic existe desde 1979. Foi fundada como K/ M internacional como
um negócio familiar, que é reconhecida internacionalmente. Esta empresa está acima de
tudo dedicada à natureza, todos os seus brinquedos mostram todos os tipos de animais
que existem nas suas diversas formas (figura 13).

Figura 13: Wild Republic
Fonte: http://www.srbrinquedo.pt/
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BabyFehn
A BabyFehn nasceu em 1949, na Alemanha, com brinquedos inovadores a partir do
nascimento do bebé. Os brinquedos estão divididos por categorias, existindo seis novas
categorias, que são elas, a Colorado, Zauberhaft, Rivergang, Holiday, Hapiness e
Display&Ersatzteile. Para além destas ainda há, Oskar, Lomolos, Bobbs, Lillebi,
Explorer, Bubly Crew, Baby Love, Rainbow e 70’s Stripes (figura 14).

Figura 14: BabyFehn
Fonte: http://www.srbrinquedo.pt/

Janod
Louis Janod criou a empresa Janod em Orgelet no ano 1970. A atividade da empresa é
focada na criação e comercialização de brinquedos tradicionais de madeira. Por exemplo
(Pião, íoyo, etc).
No ano 2008 a Janod expandiu a gama com a introdução de produtos de papelão, como
quebra-cabeças e apresenta um dos seus melhores vendedores de madeira, o quebracabeça do mundo magnético, (figura 15).

Figura 15: BabyFehn
Fonte: http://www.srbrinquedo.pt/
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JumpingClay
A JumpingClay é uma plasticina única de produção e distribuição nos mercados
internacionais, sendo reconhecida pela qualidade e preço alto competitivo como líder na
indústria do setor.
Esta plasticina é limpa, segura, versátil e elástica, simples, cheira bem e mistura cores
(figura 16).

Figura 16: Jumpingclay
Fonte: https://jumpingclay.pt/

Science4You
A science4You é uma marca dedica-se a brinquedos científicos, puzzles e a tudo o que
tem a ver com a ciência (figura 17).

Figura 17: Science4You
Fonte: http://www.srbrinquedo.pt/
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Injusa
A Injusa iniciou a sua atividade no começo dos anos 40. Naquela época dedicava-se à
fabricação de camiões de madeira combinados com metal. Foi nos anos 50 quando
adquirir ao nome atual de INJUSA, Industrial Juguetera S.A.
A partir dos anos 50 começou a fabricar triciclos e bicicletas metálicas e até hoje é um
referente espanhol na fabricação de brinquedos (figura 18).

Figura 18: Injusa
Fonte: http://www.srbrinquedo.pt/

Waboba
Começaram na Suécia em 2005 com a invenção da “bola original que salta na água”, até
hoje estão empenhados em criar produtos divertidos e que mudem o jogo, que levem
pessoas de todas as idades aa brincar (agora também para cães) (figura 19).

Figura 19: Logotipo Waboba
Fonte: http//www.waboba.com
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Devir
A Devir tenta selecionar os melhores jogos do mundo, editá-los e torná-los disponíveis a
todos os tipos de jogadores (figura 20). Fundada em 1987, por Douglas Quintas Reis,
Mauro Martinez dos Prazeres e Walder Mitsiharu Yano.

Figura 20: Logotipo Devir
Fonte: http://www.devir.com

Lego
A Lego é uma marca com sede na Dinamarca, fundado em 1932. A marca está envolvida
no desenvolvimento das crianças através dos jogos e aprendizagem. A empresa fornece
brinquedos, experiências e matérias de ensino a mais de 130 países (figura 21).

Figura 21: Logotipo Lego
Fonte: http://www.srbrinquedo.pt/
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Difrax
A Difrax existe há mais de 40 anos. Em 1967 foi fundada por Diddy e Frank van
Eijkelenborg, uma empresa de fabricação de produtos para bebés. Estes produtos vão
desde chupetas, a biberons para um bom crescimento do bebé (figura 22).

Figura 22: Logotipo Difrax
Fonte: http://www.srbrinquedo.pt/

Mondo Toys
A Mondo Toys foi fundada em 1948 na Itália, evoluiu ao longo dos anos de uma pequena
empresa artesanal para um grande grupo multinacional. A marca dedica-se à criação,
fabricação, e distribuição de brinquedos (figura 23).

Figura 23: Logotipo Mondo Toys
Fonte: http://www.srbrinquedo.pt/
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Plantoys
Plantoys são brinquedos de madeira. A empresa foi fundada em 1981 na Tailândia.
São produtos comercializados como “verde”, que respeitam muito o ambiente e são
reconhecida por isso, pois as cores da marca são as cores da natureza (figura 24).

Figura 24: Logotipo Plantoys
Fonte: http://www.srbrinquedo.pt/

Hasbro
Hasbro fundou-se em 1940, a sede encontra-se em Rhode Island, Estados Unidos. Fabrica
brinquedos e jogos. É a maior e mais popular de jogos de tabuleiro do mundo (figura 25).

Figura 25: Logotipo Hasbro
Fonte: http://www.srbrinquedo.pt/
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Bloco Toys
A Bloco Toys cria e desenvolve jogos de montagem inovadores, de alta qualidade,
coloridos e conectores plásticos para criações imaginativas com possibilidades infinitas
(figura 26).

Figura 26: Logotipo Bloco Toys
Fonte: http://www.srbrinquedo.pt/

Allerhand
Allerhand é uma marca Alemã, criada em 2003 pela Stefanie Yung. Dentro da marca
existem malas de maternidade, mochilas, lancheiras e sacos para compras (figura 27)

Figura 27: Logotipo Allerhand
Fonte: http://www.srbrinquedo.pt/
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Olivo
Olivo é uma marca nacional de jogos e brinquedos, segundo a maior e tradicional fábrica
de brinquedos em Portugal (figura 28).

Figura 28: Logotipo Olivo
Fonte: http://www.srbrinquedo.pt/

Playmobil
A Plymobil é uma linha de brinquedos de plásticos fabricados em Brandstater com sede
em Zinrdorf, Alemanha (figura 29).

Figura 29: Logotipo Playmobil
Fonte: http://www.srbrinquedo.pt/
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Hape
A Hape é conhecida por produzir brinquedos destinados a estimular o crescimento das
crianças. É premiada mundialmente por especialistas, pediatras, médicos e professores.
As coleções de brinquedos da Hape oferecem brinquedos artesanais desde o nascimento
até aos 14 anos de idade (figura 30).

Figura 30: Logotipo Hape
Fonte: http://www.srbrinquedo.pt/

Kidzzcast
A marca Kidzzcast é direcionada para as crianças, pois mais tarde podem recordar como
eram (figura 31).

Figura 31: Logotipo Kidzzcast
Fonte: http://www.srbrinquedo.pt/
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Hanky Panky
A Hanky Panky foi criada em 1961, quando Jack Monshouver se juntou a Van Rosmalen
como parceiros. Tudo começou com uma simples caixa de magia, a partir dai as suas
perícias em magia foram aumentando (figura 32).

Figura 32: Logotipo Hanky Panky
Fonte: https://www. hankypanky-toys.com

Nikko
A marca Nikko foi criada em 1958, por uma pequena fabrica japonesa. Em 1966, o rádio
controle torna-se a principal linha de negócio. Hoje em dia as suas fábricas estão
localizadas na China e na Malásia com centro no Japão e Hong Kong. Os escritórios,
distribuidores e agências podem ser encontradas em todo mundo (figura 33).

Figura 33: Logotipo Nikko
Fonte: http://www.srbrinquedo.pt/
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Mattel
A Mattel nasceu numa garagem na Califórnia, em 1945. Foi criada por um casal, Ruth
Handler e o seu marido Elliot e um amigo do casal Harold Matson. Os principais produtos
são: carrinhos Hot Wheels & Matchbox, bonecas Barbie & Polly, bonecos Max Steel e
jogos de tabuleiro (figura 34).

Figura 34: Logotipo Mattel
Fonte: http://www.srbrinquedo.pt/

SES
O proprietário da SES fundou a empresa em 1972. No início, era uma empresa pequena.
Agora tornaram-se maiores. Produzem 80 produtos diferentes todos os anos, e vendem
em 75 países (figura 35).

Figura 35: Logotipo SES
Fonte: http://www.srbrinquedo.pt/
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6. Análise SWOT
No que se refere à análise SWOT (Análise FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e
Ameaças), esta surge como uma ferramenta que permite fazer um diagnóstico estratégico
da empresa. Sabemos que a analise Swot surge com dois professores Kenneth Andrews e
Roland Christensen, de Harvard business School.
Referir ainda que, a análise SWOT de uma empresa assume como objetivo fundamental
dar um direcionamento estratégico à organização, baseando-se no seu ambiente interno,
(tudo o que está dentro dos domínios da empresa e, portanto, ela pode controlar) e no seu
ambiente externo, (tudo o que está dentro dos domínios da empresa e, portanto, ela pode
controlar).
Neste contexto, Westwood (1996:37), reitera que a análise SWOT envolve vários aspetos
essenciais como:
- Compreender e analisar os pontos fortes e fracos, identificando as ameaças ao negócio,
bem como as oportunidades no mercado.
Salientar que, a análise SWOT de uma empresa assume como objetivo fundamental dar
um direcionamento estratégico à organização, baseando-se no seu ambiente interno, tudo
o que está dentro dos domínios da empresa e, que, portanto, ela pode controlar e o seu
ambiente externo, tudo o que está fora dos domínios da empresa e, portanto, ela não pode
controlar.
Assim, a análise SWOT examina a organização segundo quatro variáveis:
Strenghs (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidade), e Threats
(Ameaças).
Nesta sequência, Cardoso (1996:11) reitera que, “através desta metodologia poderá
fazer-se uma inventariação das forças e fraquezas da empresa e das oportunidades e
ameaças do meio envolvente”.
A figura 36 representa à análise Swot da empresa Sr. Brinquedo, Lda.
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Figura 36: Análise Swot da empresa Sr. Brinquedo
Fonte: Cedida pela empresa
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CAPÍTULO II

2. O ESTÁGIO
SR. BRINQUEDO, IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS, LDA

31

2.1.

Enquadramento Geral do Estágio

Este capítulo mostra, de uma forma mais específica o trabalho desenvolvido ao longo dos
750 h de estágio na empresa Sr. Brinquedo, Importação e Comércio de Brinquedos, Lda.
As tarefas desenvolvidas tiveram como suporte os conhecimentos obtidos durante os dois
anos do TeSP em Gestão Comércio Internacional.
Saliento que as tarefas que foi incumbido foram realizadas com a máxima eficácia,
estando atento as todas as explicações e aos diversos pormenores que, por vezes, são
essências.

“Não existe esta coisa de um homem feito por si
mesmo. Somos formados por milhares de outros.
Cada pessoa que alguma vez tenha feito um gesto
bom por nós, ou nos tenha dito uma palavra de
encorajamento, entrou na formação do nosso
caracter pensamentos, tanto quanto do nosso
sucesso”.
(George.

Matthew

Adams

in

http://

pensamentos.com.sapo.pt/).

32

2.2.

Atividades Desenvolvidas- Sr. Brinquedo, Importação e
Comércio de Brinquedos, Lda.

O primeiro dia do estágio foi dedicado ao acolhimento e integração na empresa. Procurei
perceber o funcionamento da empresa, conhecer os colaboradores e inteirar-se das normas
internas de funcionamento.
No segundo dia do estágio foi-me proposto a visualização do sítio web da empresa. Pude
visualizar, marcas de brinquedos como Bruder, Ravensburger, Lego, Hasbro, Mattel,
Schleich.
O objetivo da visualização foi o de dar a conhecer ao estagiário como está organizado o
sítio web, os brinquedos as diversas marcas e os preços, bem como ver se existiam stock.
Posteriormente, a orientadora enviou-me umas listas com nomes de brinquedos das
marcas Hasbro e Schleich, para encontrar a imagem do brinquedo de acordo com
referência enviada. A pesquisa da imagem foi feita em vários sítios web, principalmente
nos sítios web das próprias marcas. Estas imagens seriam posteriormente colocadas no
site web da Sr. Brinquedo, para que os clientes consiguisem visualizar o produto para
depois comprar, uma vez que só com o nome e a referência não conseguem perceber de
que produto se trata.
A figura 37 mostra uma referência já com a imagem associada e duas referências a dizer
Sr. Brinquedo, ou seja, sem imagem associada.

Figura 37: Imagem em falta no site
Fonte: http://www.srbrinquedo.pt/
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2.3.

Renomeação de Imagem

Relativamente à questão renomeação de imagens, referir que cada marca que a empresa
comercializa tem o seu EAN (Opean Article Number). Estas referências vêm
acompanhadas de um prefixo que contribui para uma melhor diferenciação das marcas.
Algumas marcas têm como prefixo números e, outras têm como prefixo letras. Por
exemplo, no caso da marca Platoys tem como prefixo o número 91, enquanto que a marca
Hasbro tem como prefixo as letras HB.
Saliento que havia produtos que por alguma razão tinham os seus prefixos trocados ou
referência incompleta. Por a informação não estar corretas pode trazer consequências
negativas para a empresa, ou seja, quando o cliente compra um produto no sítio web onde
a referência está errada automaticamente receberá um produto não desejado, o que gera
reclamações e custos adicionais (nomeadamente de reenvio) para a empresa.
Com a ajuda da lista fornecida pela orientadora Anexo II conseguimos renomear as várias
imagens, como se mostra o Anexo III
Esta tarefa foi muito importante para mim e ao mesmo tempo desafiadora, pois pude sentir
a confiança que em mim foi depositada.
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2.4.

Tradução e Descrição de Artigos/Produtos

No que concerne à tradução e descrição de artigos, para os artigos/produtos serem
comercializados em Portugal e também para que os clientes saibam o que estão a comprar,
é necessário:
 Traduzir as descrições dos produtos;
 Colocar a referência do produto;
 Colocar as medidas no produto;
 Colocar o peso do produto;
Saliento que dos pontos acima, tradução e descrição dos produtos são da maior
importância, sendo a tradução feita em três idiomas português, inglês e espanhol. (figura
38).

Figura 38: Tradução e discrição de produtos
Fonte: http://www.srbrinquedo.pt/

No anexo IV apresento as listas feitas por mim relativamente ao comprimento, largura, altura e
peso dos produtos de diferentes marcas.
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2.5.

Gestão de Sítio Web Internacionais

Como referido anteriormente, o sítio web da Sr. Brinquedo está regularmente em
atualização e algumas das fotos acabam por ser retiradas do sítio web. Segundo Rosseti
Morales et al. (2007 apud Rios Claudio Oliveira Nesley) “empresas hoje necessitam ter
seus sites atualizados com frequência porque utilizam os recursos de Internet para
obtenção de vantagem competitiva e para seus trabalhos mais operacionais.” Deste
modo fui encarregue visualizar semanalmente o site da empresa e certificar se alguma
imagem estava em falta, caso estivesse tinha que as colocar de imediato.

36

2.6.

Apoio na Gestão de Redes Sociais

As redes sociais são um meio muito eficaz para praticar Marketing e, por conseguinte,
realizar mais vendas. É por esta razão que a Sr. Brinquedo investe constantemente na
atualização das suas redes sociais, e no design do sítio (figura 39). A empresa tenta chegar
a todos os principais clientes, tanto os B2B através do envio de newsletters como os B2C
com publicações constantes no Facebook, embora por vezes as publicações frequentes no
Facebook abranjam todos os tipos de clientes. O apoio na gestão de redes sociais passou
essencialmente por verificar qual a publicação que era a mais indicada para ser publicada,
bem como colaborar nas descrições de cada publicação, auxiliar na seleção de fotografias
e respetivo tratamento, e também na elaboração do texto de algumas publicações.

Figura 39: Página Oficial de Facebook da Sr. Brinquedo
Fonte: https://www.facebook.com/SrBrinquedo-142087079147624/
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2.7.

Fotopacklist

A fotopacklist é uma folha Excel onde são reunidas as seguintes informações: foto,
referência, a designação do produto, EAN, quantidade em stock, a categoria da marca, o
preço de revenda e o preço de venda em Portugal. Estes documentos Excel são muito
importantes principalmente no que diz respeito ao custo para a empresa e para o ambiente
bem como o tempo, os catálogos físicos são dispensáveis podendo assim contribuir para
um ambiente mais saudável não gastando muito papel e o envio de uma fotopackllist é
instantâneo ao contrário dos catálogos físicos que trazem mais custos e no mínimo
demoram 1 dia para chegar ao cliente. É igualmente importante segundo a orientadora
porque no período de férias, há uma maior procura de brinquedos educativos e científicos
(figura 40).

Figura 40: fotopackllist jogos
Fonte: http://www.srbrinquedo.pt/
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2.8.

Apoio na Realização e Expedição de Encomendas da
Yupitime

A Yupitime como já referido é uma empresa do grupo da SRB. A Yupitime vende em
várias plataformas como a Amazon, FNAC, Worten entre outras. O processo consiste
inicialmente na encomenda de produtos pelo cliente através da plataforma acima
mencionada. Após a compra ser processada esta é enviada de seguida para armazém onde
a pessoa encarregada faz uma faturação. De seguida, vão a buscar dos produtos nas
prateleiras, e para de imediato ser feita a impressão das etiquetas, onde consta o nome do
cliente, endereço a cidade/país. Dependendo do destino existem 2 tipos de etiquetas. A
da MRW, (empresa de transporte de envios nacionais e internacionais) para transporte
em Portugal e Espanha, e a Chronopost que faz as entrega para o resto do mundo.
Assim sendo, o cliente pode escolher a empresa de transporte ao seu gosto. Neste caso a
empresa não impõe, uma transportadora uma vez que os portes de envio são suportados
pelo cliente.
O estagiário estava encarregue de ir buscar os produtos às respetivas prateleiras guiandose para tal pela referência da mesma, efetuando de seguida a embalagem e a colagem de
etiquetas.
Embora o meu apoio neste ponto tenha sido reduzido, gostei muito de desempenhar esta
tarefa, pois permitiu-me perceber como é feita a realização e expedição de encomendas
da Yupitime. Salientar que esta atividade foi que dei primazia, por esta mais relacionada
com curso
Além da MRW e da Chronopost também a DHL (empresa de logística internacional e
correio expresso), trabalha com a SRB, transportando as suas encomendas para clientes a
nacionais.
No Anexo V, estão as 3 etiquetas das transportadoras de trabalham com SRB.
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CONCLUSÃO
O propósito deste estágio passa por garantir ao aluno uma primeira experiência num
ambiente profissional, o que fez-me entender o funcionamento de uma empresa.
Fazendo uma análise ao meu trabalho, durante as 750h que compreenderam o estágio,
concluo que me adaptei bem à empresa e executei diferentes tarefas que me propuseram.
Comprovei, que com esforço, dedicação e muita motivação se conseguem alcançar e
superar as dificuldades surgem. No entanto, soube ouvir, soube ser humilde, dei sempre
o meu melhor e tentei melhorar a cada dia, com os conhecimentos que me foram
transmitidos.
O estágio na Sr. Brinquedo, Lda veio a revelar-se uma experiência enriquecedora, porque
foi um primeiro passo, uma pequena experiência no mundo do trabalho, que permitiu
transformar a parte teórica apreendida durante o curso na prática.
O balanço final é, portanto, muito positivo.
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Anexo I - Plano de Estágio

43

Anexo II – Lista dos Prefixos
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Anexo IIII – Renomeação de Imagem
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Anexo IV- Listas da Medidas e Pesos dos Produtos
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Anexo V- Etiqueta da MRW, Chronopost e DHL
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