
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COM CONSULTA 
 

(responda de forma planeada e sintética às questões apresentadas) 
 

Boa sorte (mas não se esqueça que aquela tende a favorecer as mentes preparadas!) 
 

Grupo 1 
 

(responda às 3 questões) 
 

1) “O Trocas de Opinião é um mercado de previsões que procura agregar o conhecimento disperso 
por centenas ou milhares de pessoas independentes, anónimas, não peritas. E com isto prever de 
forma muito fiável acontecimentos políticos, empresariais ou sociais”.  
 

Comente comparando com as sondagens ou outras formas de estudos de mercado mais clássicos. 
Que vantagens e desvantagens? (sugestão: convém registar-se em www.trocasdeopiniao.eu e 
“jogar” um pouco para perceber o mecanismo). 
 
2) Caso Starbucks 
a. Quais são os três elementos em que assenta a proposta de valor da Starbucks? De que forma é que 
interagem para criar valor para os clientes? 
b. Como descreveria as cinco forças de Michael Porter quando aplicadas aos sector de lojas de cafés 
Premium em Portugal? Encontra razão para a expansão da Starbucks, Delta Premium e outras no 
mercado português? 
 
3) Duas empresas apresentam os seguintes indicadores: 
 

  
Empresa 

A 
Empresa 

B 
Preço Venda 100 98 
Custos Variáveis 50 50 
Custos Fixos 5000 4200 
 
Ambas as empresas vendem cerca de 6.000 unidades anuais. 
 

a) fruto de intensa concorrência no mercado, é expectável que no próximo ano os preços 
médios de venda de cada empresa caiam 10%. Qual das empresas terá uma maior redução 
de lucros? 

b) Adicionalmente acaba de ser conhecida uma estimativa do Banco de Portugal onde se 
menciona que o mercado vai comprar menos 20% em quantidade dos produtos que a 
Empresa A e a Empresa B produzem. Qual das empresas será mais afectada? 
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Grupo 2 

 
(escolha uma e só uma das seguintes questões) 

 
4. O modelo das cinco forças estruturais de um sector de actividade, de Michael Porter, é 
particularmente útil para percebermos o nível de rendibilidade estrutural de um sector. Use-o para 
explicar a expansão dos ginásios/health clubs no mercado português nos últimos cinco anos bem 
como para traçar uma previsão do que acontecerá à sua rendibilidade nos próximos anos. 
 
 
5. O caso “A Paixão de Cristo” é revelador do poder que uma utilização inteligente do poder dos 
consumidores enquanto evangelizadores de produtos pode fazer pelo sucesso comercial de 
iniciativas empresariais.  

a) Quem eram os clientes(tenha em atenção os consumidores, os influenciadores, os decisores, 
os compradores)?  

b) Consegue ilustrar um outro caso análogo onde o poder de convicção de um grupo de clientes 
muito fiéis tenha sido decisivo para o êxito de um produto? 

 
 
6. As sondagens de opinião tendem a sobrevalorizar as intenções de voto no Bloco de Esquerda e a 
subvalorizar as dirigidas ao CDS/PP e à CDU.  

a) Porquê?  
b) Que características terão os “clientes eleitores” de uns e outros que tornam este tipo de 

enviezamento tão frequente?  
c) Que medidas correctivas proporia? 

 
 
7. Caso Truearth: em que é que os consumidores de pizza são diferentes dos consumidores de 
massas integrais? Justifique com o recurso aos dados fornecidos no caso. 
 
 
8. “Por vezes o aumento da taxa de resposta a um questionário, para efeitos de um estudo de 
mercado, só consegue fazer-se reduzindo o tamanho do questionário ou introduzindo incentivos 
para que os indivíduos respondam.”  
 
Comente, recorrendo para isso ao caso Enterprise Rent a Car. 


