
 

 

Programa Geral de Gestão 
        Projecto DISLOGO em b-learning 

      Especialização em Marketing 
  

 

 

 

 

 

 

SEM CONSULTA 
(máquina de calcular aconselhada) 

Boa sorte! E não se esqueça que esta favorece as mentes preparadas! 

 

1 - 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)?  

 

 

2 - 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?  

 

 

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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4 - Recorde o seu trabalho de leitura, estudo e reflexão sobre o caso CyWorld 

 

a) Porque razões as pessoas usam redes sociais? 

b) Se tivesse que fazer um estudo sobre utilização (hábitos, preferências, etc) das redes 

sociais em Portugal diga como procederia para: 

a. Seleccionar a amostra 

b. Dimensão da amostra 

c. Método de inquirição 

c) Buyers, connectors, active users: os três grandes segmentos de clientes da Cyworld. De 

que forma é que a empresa poderia aumentar o valor da sua rede para cada um dos 

grupos destes clientes? 

d) “Os buyers são os clientes prioritários da Cyworld, pois são os únicos cujo valor é 

tangível, através das compras que fazem” 

a. Comente, podendo usar quaisquer cálculos que ache relevantes se necessário. 

 


