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Padrão de Resposta 

O estudante deve redigir texto dissertativo, abordando os seguintes tópicos: 

A – A ideia de que desenvolvimento sustentável pode ser entendido como proposta ou 
processo que atende às necessidades das gerações presentes sem comprometer capacidade 
similar das gerações futuras. 

B – A redução do IPI para a compra de automóveis incentiva a utilização de veículos movidos a 
combustíveis fósseis num cenário de baixa mobilidade urbana nas cidades brasileiras. Mais 
automóveis nas cidades gera mobilidade deficitária e mais consumo de combustíveis fósseis, 
pois os motores ficam mais tempo acionados. O aumento da queima de combustíveis nestes 
motores gera maiores quantidades de emissões de gases poluentes, como os gases de efeito 
estufa, o monóxido de carbono, os óxidos de enxofre e os particulados. Como consequência, o 
ar atmosférico das cidades se torna mais poluído.  

C – São ações de fomento: 

Concessão de subsídios governamentais ao transporte coletivo em detrimento do transporte 
particular, como exemplo a redução de IPI para a fabricação de equipamentos de transporte 
coletivo como ônibus, vagões de metrôs, trólebus e barcas públicas.  

Concessão de subsídios governamentais para a manufatura e venda de veículos de transporte 
movidos a combustíveis limpos ou mais sustentáveis, como os veículos a energia solar, gás 
natural, energia elétrica, hidrogênio, biodiesel, dentre outros.  

Incentivo ao uso de bicicletas e da caminhada, como a construção de ciclovias e de passeios 
seguros, amplos e agradáveis. 



 

Padrão de Resposta 

O estudante deverá redigir texto dissertativo, abordando os seguintes aspectos: 

A – Comentários gerais a respeito da violência na atualidade, considerando o papel de 
tecnologias no estímulo ou combate à violência. 

B – Aspectos  relacionados à educação escolar e a violência, apontando suas causas e 
consequências. 

C – Ações/soluções para a violência na escola. Exemplos: atualização dos profissionais da 

educação, conscientização da comunidade escolar sobre o assunto, desenvolvimento de 

políticas públicas ligadas ao combate à violência. 

 



 

Padrão de Resposta 

A – O estudante deve apontar fatores externos à empresa que sejam influentes sobre o tipo de 

negócio apresentado. Esses fatores poderão ser de cunho demográfico (tais como idade, raça, 

gênero, escolaridade etc.), de cunho cultural (tais como valores, crenças, estilo de vida etc.) 

ou, ainda, de cunho comportamental (tais como moda, modismos, hábitos de consumo, mídias 

prestigiadas etc.), mas sempre relacionados com o dono de animais de estimação e usuários 

de aparelhos móveis de acesso à internet. 

Assim, a justificativa deve sinalizar de que forma a variável apontada é relevante para o 

negócio. Por exemplo, caso uma das variáveis escolhida seja "posse de animais de estimação 

nos usuários de aparelhos móveis", a justificativa deve indicar que essa informação será útil 

para definir o potencial de mercado ou a demanda esperada. Ou ainda, se for escolhido 

"gênero dos usuários de aparelhos móveis" a justificativa deve dizer que esse perfil poderá 

definir o tipo de conteúdo disponibilizado. 

B – O estudante deve indicar uma forma de inovação do produto/serviço (atributo, 

funcionalidade, forma de acesso, aparência etc.) que seja coerente com a informação 

apontada na questão "a". 

 

 

 



 

Padrão de Resposta 

O estudante deve redigir um texto dissertativo abordando: 

A – Possíveis causas de queda nas vendas: 

- Ao comprar pela internet, o consumidor não está apenas adquirindo um produto por um 

bom preço, ele esta comprando uma promessa de serviço que precisa ser cumprida. Ou seja, a 

empresa precisa entregar o produto no tempo prometido; 

- O sistema logístico da empresa precisa funcionar - algumas empresas divulgam nos sites 

entregas em 48 horas sem condições de cumprimento dos prazos, já que muitas cidades estão 

situadas a quilômetros de distância dos centros de distribuição; 

- Muitas das empresas terceirizadas não são qualificadas para cumprir os prazos de entrega 

dentro do previsto; 

- Ocorrência de baixas margens de lucro. Por exemplo, a empresa líder realizou nos últimos 

anos investimentos em logística e diminuição de preços e aumento de prazos de pagamento 

para vencer os concorrentes. Tais fatores afetaram diretamente a margem de lucro da 

empresa em 2011; 

- Falta de qualificação dos colaboradores no atendimento aos clientes. Clientes reclamam do 

tempo de espera quando acionam o SAC da empresa; 

- Falhas no sistema de informação dos sites, principalmente informações relacionadas a 

cartões de crédito. Por exemplo: clientes reclamando que ao digitarem o numero do cartão de 

crédito errado, não foram informados pela empresa e assim não receberam o produto. 



 

B – Possíveis ações gerenciais para a retomada: 

- Contratação de funcionários para agilizar o despacho de mercadorias; 

- Investimento em Centros de Distribuição, melhorando a relação entre terceirizadas e a 

empresa; 

- Contratação de terceirizadas considerando critérios como o melhor preço e qualidade na 

prestação dos serviços; 

- Contratação e treinamento de colaboradores para reforçar o serviço de atendimento ao 

consumidor; 

- Aumento do prazo de entrega dos produtos. 

 

 

 

Padrão de Resposta 

O estudante deve apresentar uma proposta de solução para a situação hipotética enfrentada 

por Fernando, que englobe simultaneamente dois dos princípios de negociação expostos no 

diagrama. 


