


 

 

 

 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 

Instituto Politécnico da Guarda 

 

 

R E L AT Ó R I O  D E  E S T Á G I O  

 

 

 

EGITANA MUSICAL 

LICENCIATURA: COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS 

  

Julho de 2020 



Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 

   Instituto Politécnico da Guarda 

 

I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Diz-me e eu esquecerei; 

Mostra-me e eu poderei lembrar-me; 

Inclui-me e eu compreenderei.” 

 

(Kotler, 2016, p. 92) 
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Resumo 

O presente relatório serve para demonstrar de uma forma resumida o trabalho que realizei 

enquanto estagiário da empresa Egitana Musical, estando este estágio inserido no terceiro 

ano da Licenciatura de Comunicação e Relações Públicas do Instituto Politécnico da 

Guarda. Ao longo destes 3 meses, adquiri conhecimentos sobre o processo de gestão de 

produtos, desde o momento em que estes entram na loja até chegarem ao consumidor. 

Conheci e desenvolvi algumas estratégias de marketing, aprendi a olhar para aquilo que 

o consumidor quer e não para o que nós achamos que o mesmo quer. As funções por mim 

mais desempenhadas ao longo do estágio, basearam-se nas tarefas cotidianas da Egitana, 

sendo estas, a receção das encomendas, inserção de faturas, armazenamento dos artigos 

e envio dos mesmos para o cliente. Tive também oportunidade de desempenhar outro tipo 

de tarefas relacionadas com comunicação e imagem, participando em alguns eventos no 

Facebook, desenvolvendo também um catálogo direcionado para um público específico, 

entre outras. 

Palavras-chave: Comunicação; Gestão; Estratégia; Redes; Publicidade 
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Introdução 

O estágio é o culminar dos meus 3 anos da licenciatura, no Instituto Politécnico 

da Guarda, onde tive de escolher uma entidade que me recebesse. O estágio curricular 

serve para aplicar na prática os vários conhecimentos adquiridos ao longo da formação 

académica, e tem como intuito, preparar os alunos estagiários na transição do ensino 

superior para o mercado de trabalho. Apresento, um plano de estágio que podemos 

observar em anexo I, onde me proponho a realizar atividades, que se enquadram na minha 

área de formação.  

A Egitana Musical é uma empresa em crescimento e que atualmente tem apostado 

muito nas suas redes sociais, vindo ao encontro da minha área de formação. Esta aposta 

tem vindo a fazer com que a empresa consiga chegar mais rápido aos seus objetivos, e 

consequentemente ter mais vendas. Não basta apenas fazer publicações ou campanhas, é 

preciso estruturá-las e saber guiá-las, para públicos específicos, assim como ter uma visão 

estratégica, e saber quando publicar/promover o pretendido, isto para que o público alvo 

seja alcançado com a maior brevidade possível. 

Apesar de ser uma área que gostaria de explorar mais, tive oportunidade de 

desenvolver outras tarefas, que se mostraram mais importantes na empresa, 

nomeadamente trabalho administrativo e gestão interna, havendo sempre a necessidade 

de enquadrar a minha formação de base com estas tarefas tão necessárias ao bom 

funcionamento de qualquer empresa. 

Durante o estágio, entendi que nem tudo o que se aprende é aplicável diretamente, 

sendo necessário adaptar e enquadrar o conhecimento mediante as dificuldades ou tarefas 

existentes no momento. 

No primeiro capítulo, apresento um enquadramento geral da empresa, 

nomeadamente, os objetivos, missão e valores da empresa, juntamente com uma análise 

SWOT e acabando o capítulo a explicar a importância de cada rede social da Egitana. 

No segundo capítulo, indico as atividades que realizei, assim como, o trabalho que 

realizava no dia-a-dia, os imprevistos, onde entram questões como o Covid 19 e as regras 

que fomos forçados a adotar, entre outras tarefas. 

Para concluir apresento uma reflexão final do meu trabalho na empresa. 

  



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I – Egitana Musical 

_____________________________________________________ 
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1. Resenha Histórica 

 

Fundada1 a 25 de Abril de 1974, na cidade da Guarda, por António Monteiro Igreja 

e sua esposa Maria Genoveva. A ideia surgiu pelo facto de D. Maria e seu tio Joaquim 

Monteiro Andrade darem aulas de acordeão, órgão, viola entre outros instrumentos em 

sua casa. A Egitana Musical é uma loja que se dedica à venda de instrumentos musicais, 

som e luzes profissionais.  

Do aumento de alunos e da crescente procura por assuntos musicais, na cidade da 

Guarda, surge a ideia de abrirem a primeira loja de instrumentos musicais da cidade. 

Tendo aberto as suas portas na rua Dr. Manuel de Arriaga, o fundador quis prestar uma 

homenagem aos habitantes da cidade, os Egitanienses, atribuindo-lhe o nome de Egitania 

Musical ao seu projeto. O nome sofreu uma pequena alteração derivado a um erro 

ortográfico que ocorreu numa tipografia, onde em vês de Egitânia foi colocado Egitana. 

Marcas conceituadas como a Yamaha, Fender, Roland, Honner, entre outras, 

foram sempre representadas pela loja desde o início. Com o notável sucesso, e 

consequente aumento do número de vendas, o material começou a ser importado de 

alguns países como China, Estados Unidos da América, Inglaterra entre outros. Desde aí 

a Egitana Musical envia instrumentos para todo o país e Espanha. 

 

1.1 Missão, Visão e Valores 

 

A missão, visão e valores são conceito estratégicos de gestão de uma empresa, que 

servem para construir uma linha orientadora em busca dos resultados. 

“A missão e a visão assentam nas atividades planeadas com princípios estratégicos 

para os quais estão direcionados, definindo-a de forma clara e objetiva para ser 

apresentada no mercado” (Moreira, 2010, p. 5). 

A Egitana Musical2, vende todo o tipo de instrumentos musicais para o mercado 

nacional e Ibérico, assumindo sempre o compromisso de o fazer, segundo os mais 

elevados padrões de qualidade. Apostando continuamente na inovação e tecnologia, no 

 
1 Adaptado de: www.Egitana.pt, consultado em 16/02/2020 
2 Adaptado de: www.Egitana.pt, consultado em 16/02/2020 
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respeito pelo ambiente e na partilha dos valores da responsabilidade social. O objetivo da 

Egitana Musical, é satisfazer os seus clientes, assegurando relações fortes e duráveis com 

os mesmos. A empresa não abdica, da geração de valor para os acionistas e pretende que 

os seus colaboradores e parceiros externos, se sintam motivados e envolvidos com este 

projeto comum. 

A Egitana Musical pretende consolidar a sua posição no mercado nacional, como 

empresa de referência na venda de instrumentos musicais. Atua no respeito por um código 

de valores, aspirando sempre assegurar a confiança e satisfação dos seus Clientes, o 

envolvimento dos seus Colaboradores e o reconhecimento da sociedade enquanto 

empresa sustentável. 

A empresa encontra-se num processo de expansão, tendo expandido a loja online 

para além-fronteiras, investindo em diversos recursos materiais. 

“Segundo Lencioni, existem quatro tipos diferentes de valores empresariais. Estes 

designam-se por valores de «permissão para jogar» que são os padrões de comportamento 

básico em que os colaboradores devem possuir quando entram para a empresa. Os valores 

ambicionáveis, que são os valores que a empresa/administração pretende alcançar, os 

valores acidentais são adquiridos em resultado de traços de personalidade comuns entre 

colaboradores e por fim os valores essenciais que são a verdadeira cultura que coordena 

as ações dos colaboradores” (Kotler, 2016, p. 81). 

Sendo assim a Egitana Musical sustenta a sua atividade nos seguintes valores: 

• Orientação ao cliente - Perspetivando superar as suas expectativas, assente em 

vários produtos de qualidade e em relações fortes e duradouras; 

• Atenção aos colaboradores - Visando a criação de uma equipa de trabalho 

motivada, assente num sistema de formação contínua; 

• Ética e Integridade - Promovendo o respeito pela legislação e por elevados 

padrões de conduta e cidadania, tendo sempre presente que, na vida em sociedade, 

estes valores são inalienáveis; 

• Inovação e Desenvolvimento - Procurando aumentar para o cliente o valor 

entregue em cada produto, através de novos ou melhorados atributos, bem como 

de serviços de valor acrescentado; 

• Melhoria contínua - Dos processos e dos produtos; 

• Qualidade - Dos produtos, das pessoas, da organização e, sobretudo, do negócio. 
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1.2 Objetivos   

 

Para uma empresa com fins lucrativos3, “os objetivos são direcionados na maior 

parte para os resultados e para a satisfação dos clientes, o que depende dos 

serviços/produtos e também do fator qualidade/preço” (Moreira, 2010, p. 5). 

“Mostrar um interesse genuíno pelos outros permite-lhe conquistar amigos, mas 

também desenvolver, nos clientes, a lealdade para com a sua Empresa” (Carnegie, 2011, 

p. 82). 

Vender os melhores produtos, ao melhor preço, é o objetivo da Egitana Musical e 

a satisfação dos clientes é uma motivação para os colaboradores da mesma. Oferecer um 

excelente serviço não é de forma alguma menos importante. Para a Egitana Musical, o 

atendimento significa mais do que um sorriso na cara dos empregados, é também um 

sorriso na cara dos seus clientes. 

 

2.  Identidade visual 

 

Como já referido antes, o fundador António Igreja deu o nome de Egitana Musical 

ao seu projeto em homenagem aos habitantes da cidade conhecidos por "Egitanienses". 

O nome sofreu uma pequena alteração devido a um erro ortográfico que ocorreu na 

tipografia, onde em vez de Egitânia foi colocado Egitana, (figura 1).  

Uma identidade visual são todos os elementos que representam, de forma 

sistematizada, um nome, uma ideia, um produto ou serviço. Tem como base o logotipo e 

o símbolo visual, completando-se com formas e cores, ou seja, a identidade visual é a 

imagem da marca. 

O logotipo, é um conjunto de palavras ou letras com uma determinada fonte, que 

pode ser normal ou redesenhada. Normalmente o logotipo está junto com o símbolo que 

por sua vez representam uma assinatura visual. 

 

 

 
3 Adaptado de: www.Egitana.pt, consultado em 16/02/2020 
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De acordo com Wheeler (2008), a assinatura visual é a combinação da marca 

(símbolo), com o logotipo. Uma empresa pode suportar várias assinaturas visuais para 

vários projetos, que também pode ir junto com o slogan.  

“Uma linguagem de marca ganha influência cultural ao longo do tempo, 

estabelecendo um diálogo para com o público” (Lupton, 2016, p. 132). 

Podemos observar na figura 1, que corresponde ao logotipo da empresa, traços 

direcionados para a música. Vejamos: 

• Pauta - representada nas duas linhas superior, inferior; 

• Triângulo - É um símbolo que associamos muito facilmente ao play; 

• Piano - representado pelo “E” onde as teclas pretas sobrepõem as teclas brancas. 

 

3. Analise SWOT 

 

A Análise SWOT, “é um anagrama para os termos Strenghts, Weaknesses, 

Opportunities e Threats, que em português significam: Forças, Fraquezas, Oportunidades 

e Ameaças” (Lindon et al., 2013, p. 56). 

O principal objetivo desta ferramenta, é desenvolver e consolidar a estratégia de 

crescimento da organização.  

A aplicação prática, começa com a divisão dos ambientes em duas partes: 

ambiente interno (Forças e Fraquezas) e ambiente externo (Oportunidades e Ameaças).  

A direção da organização, pode controlar o ambiente interno, e sempre que 

identificar um ponto forte, ele deve ser incentivado até atingir o seu auge. No caso de ser 

encontrado um ponto fraco, a organização deve agir de forma a minimizar os seus efeitos. 

Figura 1 - Logotipo Egitana Musical 

(Fonte: www.egitana.pt) 

A assinatura visual é a combinação da marca 

(símbolo), com o logotipo. Uma empresa pode ter 

várias assinaturas visuais para vários projetos de 

negócio, que também pode ir junto com o slogam. 
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A organização não controla o ambiente externo, pelo que deve ser sempre acompanhado, 

para se conhecerem as oportunidades e evitar potenciais ameaças que surjam. 

Sendo assim apresento uma análise mais detalhada (Tabela 1), para a qual pedi 

ajuda ao meu orientador para juntos descrevermos os pontos positivos, negativos, 

oportunidades, ameaças e por fim encontrar uma solução. 

Coisas novas trazem novos desafios, novos problemas, novas soluções. Há três 

anos quando realizei o meu estágio curricular do curso de Comunicação, Protocolo e 

Organizações de Eventos na Egitana, não tinha tantos pontos fortes como tem agora, 

como tal, os pontos negativos também se alteraram. Por exemplo, um dos pontos fracos 

da Egitana era não ter nenhum colaborador, “formado em música”, neste momento o 

ponto fraco trata-se da falta de recursos humanos. Outro ponto fraco era, “não estar numa 

grande cidade”, mas a aposta online inverteu a situação e a falta de espaço neste momento 

torna-se um problema. 

Antes, a Egitana não tinha de se preocupar com a questão de falhas de informática 

e nem com muitos clientes insatisfeitos, agora é preciso acompanhá-los constantemente. 

 

Tabela 1 - Analise SWOT 

(Fonte: Própria) 

 

SWOT Positivos Negativos 

In
te

rn
o
s 

(O
rg

a
n

iz
a
çã

o
) 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

• Loja física; 

• Loja online portuguesa; 

• Loja online espanhola; 

• Mais de 15 000 produtos em stock; 

• Envio em 24 horas; 

• Portes grátis até 50 euros; 

• Acompanhamento do melhor preço 

no mercado; 

• Profissionalismo 

• Atendimento personalizado; 

• Pessoas qualificadas para o serviço; 

 

 

 

• Falhas no sistema informático; 

• Falta de espaço para 

armazenamento; 

• Falta de recursos humanos. 
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• Informações/rastreio do envio; 

• Várias opções de pagamento; 

• Opções de cancelamento ou de 

troca do produto; 

• Opinião do cliente. 

E
x
te

rn
o
s 

(A
m

b
ie

n
te

) 

Oportunidades Ameaças 

 

• Grande mercado musical; 

• Continuação de expansão a nível 

interno como e nível externo; 

• Aumento do volume de vendas; 

• Aquisição de um novo armazém; 

• Contratação de novos 

colaboradores. 

 

• Concorrentes nacionais e 

Internacionais; 

• Possíveis falhas informáticas 

futuras; 

• Reclamações dos clientes; 

• Futuras emergências nacionais. 

 

Como se pode observar na tabela 1, a Egitana Musical é uma empresa em 

constante crescimento. Com uma grande aposta nas redes socias e a necessidade de um 

aumento constante de aquisição de material, para satisfazer as necessidades dos clientes, 

levando a que a Egitana contratasse mais de 10 funcionários em menos de três anos. 

Este aumento trouxe melhorias, tanto a nível interno como a nível externo, mas 

também se deparou com novos desafios, que podemos encontrar na tabela como pontos 

fracos e ameaças.   

A solução já pensada e estruturada pelos responsáveis para este ponto, passa em 

primeiro lugar, pelo acompanhamento do cliente antes e após a sua compra, pois um 

cliente satisfeito pode dar boas referências e influenciar, entre 5 a 10 pessoas na sua 

decisão de compra, ao contrário de um cliente insatisfeito que pode influenciar entre 10 

a 20 pessoas. Em segundo lugar, uma constante luta para melhorar questões internas, 

permite que haja cada vez menos falhas nos processos de gestão. Por último, um novo 

espaço/armazém, que vai permitir uma gestão de stock eficiente e controlada.  
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4. Redes sociais 

 

No meu percurso académico aprendi que o jornalismo é o quarto poder, (primeiro 

Executivo, segundo Legislativo, terceiro Judicial e quarto Jornalismo), este de que 

falamos influencia-nos na nossa vida, costumes e também a forma de como condicionam 

certos assuntos sobre a sociedade. Pois, o jornalismo apesar de influenciar as pessoas, não 

podemos esquecer que são os nossos olhos pelo mundo. Será então que as redes sociais 

estão a ganhar poder? Será este um novo poder e uma nova forma de decisões e opiniões 

de como vemos as coisas? Será este o quinto poder?  

Estamos perante uma enorme evolução de tecnologia e tudo indica que cada vez 

mais a inteligência artificial tomará conta da nossa sociedade. As empresas estão a 

adaptar-se para um mundo online (e-commerce) e os métodos tradicionais e caros 

começam a não ter importância que tinham antes.  

Por isso, apesar de ainda não podermos afirmar que as redes sociais são um 

poder, o poder de uma rede social é muito importante, pois, esta move milhões de 

pessoas, influencia e provoca emoções, mas ainda há muito que combater, é nelas, que 

mais se vê fake news e anúncios enganosos capazes de manipular decisões e opiniões da 

sociedade. 

Como afirma Henrique Carvalho no seu blog4,” viver de blog” é necessário 

estruturar e organizar o marketing de conteúdo, criar uma estratégia de conteúdo relevante 

para uma audiência relevante e segmentada. O maior objetivo deste conteúdo, é criar 

conversas sobre a marca e, por fim, gerar mais vendas.  

As empresas que se preocupam em produzir conteúdo relevante e de qualidade, 

conseguem não só informar, entreter e educar o seu público, mas também, acabam por 

contar histórias interessantes sobre as marcas que representam. 

Este marketing, para além de agarrar a atenção das pessoas, permite também 

alcançar muito outros objetivos importantes, pois, a chave para conquistar a confiança de 

futuros clientes, está na qualidade e não na quantidade, tornando o futuro cliente fiel à 

marca. 

 

 
4 Adaptado de: https://viverdeblog.com/o-que-e-marketing-de-conteudo, consultado em 25/05/2020 
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As principais redes Sociais apresentadas na tabela 2, onde a Egitana Musical atua são: 

 

Tabela 2 - Redes Sociais da Egitana 

(Fonte: Própria) 

 

 

Facebook

 

 

O objetivo desta rede social é a divulgação da empresa, com 

publicidades às marcas que a Egitana representa, com intuito que a 

pessoa que visualize ou tenha interesse visite o site. 

É utilizada mais recentemente para diretos e vídeos tendo sido 

criado um canal para divulgação de vídeos de equipamentos e 

tutoriais. 

 

Instagram 

 

 

Tendo como objetivo, tal como no Facebook, a visita ao site o 

Instagram da Egitana apresenta só publicações de imagens com 

algumas publicações com humor pelo meio, de modo a que as 

pessoas tenham alguma interação com a empresa. 

 

Youtube

 

 

Uma rede recentemente explorada e muito bem aproveitada, é aqui 

que Egitana, tenta transmitir todos os conhecimentos sobre 

equipamentos e como ele funciona, desde reviews, unboxing, testes, 

dicas entre outros. Não só apresentam os produtos, como a maneira 

de tirar o melhor partido do mesmo. Uma forma rápida de fidelizar 

o cliente. 
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Linkedin 

 

 

Sendo a maior rede profissional do mundo, torna-se a plataforma, 

mais específica para direcionar as suas comunicações para um 

público alvo híper segmentado. 

 

Twitter 

 

 

Esta rede é utilizada, com publicações direcionadas para as outras 

redes sociais e para os sites. Frases curtas, eventos que irão 

acontecer e até algumas publicações que foram feitas noutros sítios.  

Ou seja, a Egitana utiliza o Twitter como ponte para outras 

plataformas. 

 

 

 

Atualmente, uma empresa que não esteja presente nas redes socias é como se não 

existisse, uma boa estratégia de comunicação é essencial para poder chegar ao público 

alvo, para tal acontecer é necessário estar ativamente nas redes sociais e a Egitana não é 

nenhuma exceção no mercado.  

Com um plano bem estruturado e bem definido, a Egitana pretende apresentar as 

melhores decisões e compras do mercado, tendo os melhores preços para apresentar. As 

redes sociais da Egitana tentam proporcionar emoções e provocar reações positivas nos 

seus seguidores. Dando conteúdo relevante e de interesse apresentando as melhores 

oportunidades existentes no mercado. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II – Atividades de Estágio 

_____________________________________________________ 
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5. Plano de Estágio  

 

Uma vez apresentada a empresa que me acolheu durante estes 3 meses, é 

necessário neste capítulo descrever as atividades, (tabela 3), que me propus a realizar no 

meu plano de estágio em anexo I.  

Um estágio, é onde nós podemos pôr em prática os conteúdos teóricos aprendidos 

nas aulas. É decerto uma experiência com altos e baixos e nem tudo poderá ser aplicado 

conforme aprendido nas aulas. É por isso, que existe um coordenador e um orientador 

que nos explicam os melhores e mais eficazes métodos de trabalho. 

Estas atividades, assim apresentadas no meu plano passam por: 

 

Tabela 3 - Plano de estágio 

(Fonte: Própria) 

 

Tarefas Atividades Observações 

Organização de eventos 

nas redes socias 

Técnico de vídeo 
Aprender a mexer com os 

equipamentos. Produção de vídeo. 

Diretos no Facebook 
Apresentações de guitarras e suas 

funcionalidades.  

Publicidade no Instagram Imagens de publicidade. 

Publicidade 

direcionada a públicos 

específicos 

Catálogos Catálogo e press kits direcionadas 

ao festival Opidana, visto que o eu 

faço parte da Tuna da do Instituto 

Politécnico da Guarda. No qual iria 

acontecer no meu decorrer de 

estágio. 

Press kits 

Gestão de armazém Todo o processo Desde que o produto entra. 

Gestão de encomendas Todo o processo Até que o produto saia. 
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Ao longo do meu estágio, não consegui realizar todas as minhas atividades a que 

me propunha, devido à pandemia Covid 19. Mas nem tudo é mau, com o vírus à porta e 

uma possível crise, surgiu uma nova oportunidade de acrescentar novas tarefas ao meu 

estágio. O plano Covid 19 Egitana, em apêndice I, desenvolvido por mim e 

supervisionado pelo meu coordenador de estágio, no qual sofreu algumas alterações, vem 

apresentar novas normas de trabalho com base na Direção Geral de Saúde, e futuros 

imprevistos que poderiam vir acontecer. Este plano, foi criado antes da emergência 

nacional e no dia em que foi apresentado aos colaboradores, a loja encerrou ao público, 

uma semana depois saiu um decreto de lei, em que todos os estabelecimentos não 

essenciais ao público, tinham de fechar.  

 

6. Atividade desenvolvidas durante o estágio 

 

Ao longo do estágio fui desenvolvendo diversas atividades, as que tinha proposto 

realizar no meu plano e outras que foram aparecendo ao longo dos três meses. A partir 

deste ponto vou apresentar todas as atividades desenvolvidas na Egitana. Decerto que não 

tive oportunidade de desenvolver mais o meu plano de estágio como eu pretendia, porque 

houve a necessidade de estar presente nos departamentos com mais trabalho, mas 

desenvolvi e dei ideias para outro tipo de atividades. 

 

6.1 Gestão de armazém 

 

Afinal o que é uma gestão de armazém?  

Como nos diz Mariana Gomes5, é um local onde os artigos permanecem 

armazenados, conservados até que seja movido para uma futura venda, a sua gestão é 

essencial em todo o processo da função logística, que nos permite ter um controlo de stock 

existente. É necessário estar atento a escolha de um sistema eficiente de armazenamento, 

pois esta influência diretamente a rentabilidade de um negócio. 

Esta atividade, representada na figura 2, onde passei algum tempo, passa por 

muito trabalho de escritório, em que é necessário estar muito atento, mas esta atenção 

 
5 Adaptado de: https://www.jasminsoftware.pt/blog/gestao-de-armazem/, comsultado em 11/05/2020 
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redobrada de inserção das faturas, etiquetagem, é o início da viagem do produto, não pode 

haver enganos. Sendo assim, tinha como tarefas os seguintes pontos: 

• Receber a encomenda do transportador; 

• Confirmar o material que chegou, mediante a fatura; 

• Inserir fatura; 

• Colocar os preços, estando atento aos preços existentes no mercado; 

• Anexar fatura e enviar email´s para os fornecedores caso algo esteja em falta ou 

danificado; 

• Etiquetar; 

• Arrumar. 

(Fonte: Software da Egitana Musical) 

 

A imagem acima, representa o início do processo de uma encomenda que chega a 

loja, passando por vários passos, como podemos ver no apêndice II, todas as tarefas que 

indiquei nos pontos acima. 

Um erro na inserção dos artigos, passa a ser um erro de inventário, isto pode ter 

custos elevados, levando a perdas de recursos e muitas vezes, a perda de clientes.  

 

 

Figura 2 - Início de uma nova encomenda 
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6.2 Gestão de encomendas  

 

Aqui, neste departamento foi onde passei a maior parte do meu estágio. Com o 

vírus a propagar-se cada vez mais e com o fecho dos estabelecimentos, houve um aumento 

significativo de vendas online, foi necessária uma ajuda extra nos envios, esta é a última 

linha de defesa que a Egitana tem para não haver enganos (figura 3). O meu dever nesta 

atividade passava por: 

• Ir buscar o artigo/s vendido/s; 

• Abrir encomenda e confirmar os ID, pois pode haver enganos na etiquetagem; 

• Faturar, conforme as regras de faturação; 

• Fazer a guia do transportador MRW; 

• Controlar os envios, o número do nosso sistema tem de corresponder ao mesmo 

número de volumes no sistema da MRW, isto para fazer um controlo dos envios. 

                (Fonte: Software da Egitana Musical) 

 

 

Figura 3 - Início do processo de venda 
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Em apêndice III, pode-se observar todos os passos normais de um processo de 

venda. 

Existem outras, tarefas anexadas aos envios, como por exemplo, todos os clientes 

que compram recebem mensagens desde o ato da compra, até ao ato de saída, permitindo 

ao cliente saber em tempo real onde a sua encomenda anda.  

Existe também vários imprevistos, estes passam por: 

• Atraso nos envios; 

• Artigos em falta, muitas vezes pode existir erros de stock;  

• Dados incorretos; 

• Artigos danificados; 

• Entre outros. 

 

Mais uma vez, esta secção entra em ação, quando os colegas do atendimento ao 

cliente estão com alguma sobrecarga de trabalho, é esta secção que vai dar apoio, 

resolvendo o problema em questão diretamente com o cliente.  

Caso os colegas do atendimento tenham tempo, são eles que assumem o problema, 

pois, existe alguns clientes que possam estar chateados com atrasos, que não querem 

trocar o artigo ou até acrescentar algo à encomenda. Sendo assim, as melhores pessoas 

para assumirem esta tarefa, são os do atendimento. Eles são os mais indicados para 

saberem, se podem oferecer algo, se podem fazer um desconto, se existe margem de 

preços suficiente, entre outras opções. O importante é não perder o cliente e com que ele 

fique satisfeito com a empresa. 

Segundo Sónia Costa no seu blog6,”tudo sobre eCommerce”, a partir do momento 

em que um cliente finaliza a compra, o seu foco principal passa a ser o dia da entrega, 

pois esse cliente já pagou e merece ser satisfeito o mais rápido possível, não existe uma 

empresa que é melhor na entrega, pois cada entrega tem características únicas, mas a 

Egitana pode controlar as saídas e os tempos. 

As encomendas são entregues todas da parte da manhã do dia a seguir ao envio, 

para caso haja algum atraso, o máximo que possa acontecer é receber a encomenda 

durante a tarde, mas sempre no mesmo dia. 

 
6 Adaptado de: https://tsecommerce.com/blog/melhor-metodo-de-envio-para-lojas-online, consulato 
em 25/05/2020 
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6.3 Eventos nas redes sociais 

 

Antes do nosso governo decidir encerrar os estabelecimentos, uma das minhas 

atividades promissoras e interessantes passava por realizar os diretos no Facebook, como 

podemos ver nos links e nas imagens abaixo dois dos diretos em que participei, (figura 4 

e 5). Atividade esta que só participei meia dúzia de vezes, mas nunca cheguei a realizar 

sozinho como esperava.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: https://www.facebook.com/watch/live/?v=235499710799021&ref=watch_permalink) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Diretos no Facebook 

     (Fonte: https://www.facebook.com/watch/live/?v=178533363377667&ref=watch_permalink)  

Figura 4 - Diretos no Facebook 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=235499710799021&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=178533363377667&ref=watch_permalink
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Apresentar vídeos no Facebook em direto pode chamar atenção de várias pessoas, 

de forma a que estas se sintam impulsionadas a visitar o site. Um direto é uma forma de 

apresentar a empresa “sem filtros”. 

Os diretos, passaram a ser feitos pelos protagonistas em casa, deixando uma das 

minhas atividades propostas no meu plano de estágio por fazer. Mesmo assim, ainda pode 

contribuir para alguns aspetos, dando alguns dos meus conhecimentos, adquiridos nas 

aulas de Comunicação e Vídeo com o professor, Carlos Canelas, mas foi mais aquilo que 

eu aprendi do que ensinei. 

Estes conhecimentos transmitidos por mim passaram essencialmente por: 

• Os planos/cenário do vídeo, onde deixou de se ver reflexos, luzes nos vidros, com 

uma simples mudança de espaço/cenário; 

• Som, a qualidade viria a ser melhor quando se começou a usar equipamento em 

que o som passou a sair direto para vídeo. 

Foi muito interessante, poder aprender a mexer em mesas de vídeo próprias para 

gravação, todas as ligações necessárias desde microfones de lapela, várias câmaras a 

filmar ao mesmo tempo entre outros. Decerto, que futuramente poderei voltar a esta área, 

visto que vou continuar a trabalhar na Egitana. 
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6.4 Publicidade 

 

Outra das minhas atividades eram as publicidades nas redes sociais, esta atividade 

não a consegui concretizar, pois foi necessário dar apoio e passar mais tempo noutra área. 

Mesmo assim, a ideia de criar as próprias imagens, (figura 6), tanto publicitaria, como 

fotos únicas no site, que eu apresentei, passaram a ser realizado na própria Egitana, sendo 

contratada mais uma pessoa que assumiu essas funções, como podemos ver abaixo alguns 

desses exemplos. 

 

 

Desenvolvi também um catálogo (Apêndice IV), direcionado para o mundo das 

tunas. No dia 21 de março, iria existir no Teatro Municipal da Guarda, um festival que é 

realizado todos os anos pela Copituna d´Oppidana. A minha ideia passava por elaborar 

um catálogo, só com os instrumentos mais tocados nas tunas, catálogo este que foi 

realizado, mas com o cancelamento do espetáculo não se chegou a entregar às tunas 

concorrentes. A ideia ainda está de pé, pois o festival foi adiado para novembro e nessa 

 

Figura 6 - Publicidade criadas pela Egitana 

   (Fonte: www.egitana.pt) 
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altura será entregue a cada representante das tunas um press kit da Egitana, (saco 

publicitário Egitana, caneta Egitana, bloco de notas Egitana, catálogo, cartão de visita e 

uma fita da Egitana). 

 

6.5 Outras atividades 

 

Durante o decorrer do estágio, desenvolvi outro tipo de atividades que passo a 

enumerada: 

• Ordenar o armazém por marca – Com o novo armazém adquirido, foi necessário 

fazer algumas mudanças, nesta atividade, o meu dever passava transportar 

material de um armazém para outro e organizá-lo; 

• Imagens no site – A gestão do site é feita por uma pessoa específica, mas existem 

diversos produtos em que não existiam imagens online, (figura 7 e 8), como por 

exemplo, unhas para guitarra, derivado a terem várias espessuras, as correias de 

guitarra, derivado ao fornecedor usar tecidos diferentes, apesar de terem a mesma 

referência. O trabalho que me propus a realizar, passou por tirar fotografias dos 

respetivos materiais, como podemos ver nas figuras abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: www.egitana.pt) 

Antes                                                                                                            Depois 

Figura 7 - Gestão do site 
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(Fonte: www.egitana.pt) 

 Apesar de as pessoas saberem muitas das vezes o que estão a comprar, as 

fotografias podem fazer toda a diferença. Exemplo disso foram as unhas de fado, pois a 

pessoa que compra uma guitarra de fado, acaba por levar alguns acessórios, 

nomeadamente unhas de guitarra, as imagens que antes não existiam, vieram facilitar a 

escolha do cliente. De certa forma, veio poupar tempo ao cliente, pois este não teve de 

andar a procura de como era o “design” das unhas.  

 Relativamente às correias, das quais não existiam fotos em lado nenhum online, a 

Egitana tomou agora a iniciativa de cada vez que compra este tipo de correia, “impor” ao 

fornecedor de querer os mesmos tecidos, isto para poupar trabalho de tirar a fotografia, ir 

ver a descrição e colocar no site a correia em questão.  

 

 

 

 

Figura 8 - Fotos próprias no site 
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Reflexão Final 

Ao concluir a última etapa, para a finalização da Licenciatura em Comunicação e 

Relações Públicas, posso afirmar que esta experiência foi muito positiva.  

Este estágio, deu-me outro ponto de vista sobre as formas de comunicar. As 

pessoas estão cada vez mais exigentes e estão constantemente a serem bombardeadas com 

publicidade. Toda a gente quer vender, então o que temos de fazer para o conseguir? 

Campanhas toda a gente faz, o que realmente é necessário dar as pessoas, é algo que elas 

não estão à espera, a Egitana por exemplo está a realizar diretos online, para 

esclarecimento de dúvidas, é claro,  que de forma indireta está a dar a conhecer o site, 

mas a pessoa que tenha uma dúvida e fique esclarecida, provavelmente voltará para 

comprar, fidelizando o cliente. 

Nestes 3 meses, tive a oportunidade de pôr em prática os conhecimentos 

adquiridos ao longo de 3 anos de Licenciatura, sobretudo, na área da gestão interna, de 

que tinha uma ideia errada. A gestão interna, não se trata só das pessoas, mas de tudo o 

que envolve a empresa, isto é, fornecedores, colaboradores, produtos e todas as formas 

de trabalhar e funcionamento da empresa. 

Considero que fui muito bem-recebido pelos colaboradores da Egitana Musical. 

Neste estágio, desempenhei funções e adquiri conhecimentos fulcrais para o meu 

desempenho profissional futuro. Tive sempre apoio dos “meus colegas”, para o 

desempenho das funções que me eram propostas, mas, ao mesmo tempo, era-me dada 

autonomia para as realizar, o que foi muito importante para o meu crescimento pessoal e 

profissional. 

Estou certo, de que dei o meu melhor em todas as atividades que realizei, apesar 

de me ter deparado com algumas dificuldades. 

 As melhores palavras que eu encontro para resumir os meus 3 anos de licenciatura 

são as palavras de Kotler. “Diz-me e eu esquecerei”, representa o meu primeiro ano da 

licenciatura, em que ser caloiro na academia e caloiro da Tuna, são momentos do primeiro 

ano que não se aprende nada. “Mostra-me e eu poderei lembrar-me”, representa o meu 

segundo ano, foi um ano mais prático, com mais palestras, mais pessoas de fora a darem 
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formação. Por último “Inclui-me e eu compreenderei”, representa claramente o meu 

estágio. 

Em resumo de tudo isto, considero que o meu dever foi bem-sucedido, apesar dos 

contratempos. Sei que dei o meu melhor e ideias que se mostraram muito interessantes 

que foram desenvolvidas. Sendo que o melhor reconhecimento que me poderia ser dado, 

se concretiza, com a celebração do contrato de trabalho, que reconhece de forma clara o 

meu trabalho, durante este estágio. 
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