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Este é o 1º e-Fólio previsto para esta unidade curricular. De acordo com o que foi planificado, a
sua cotação máxima é 4 valores.

O e-fólio A é constituído por duas partes, cada destas com data específica de entrega:

 Parte I – Esta parte refere-se a perguntas teóricas / análise de caso.
 Parte II – É constituída por um questionário. Sugere-se que realize um mínimo de 10

inquéritos (entre 10 a 15 inquéritos já potencia a riqueza da análise). No Fórum do
Questionário encontra mais esclarecimentos.

Data de entrega:

Parte I – Entregar ao docente até às 23:30 horas do dia 17 de novembro.

Parte II – Entregar ao docente até às 23:30 horas do dia 30 de novembro.

O que se pede:

 Elabore um texto de resposta às questões. No texto deve focar, de forma explícita,
justificada e sucinta, as definições e relações que são pedidas, bem como as necessárias
justificações, fundamentadas na teoria e nos materiais que consultar.

 Na elaboração do texto deve dar particular atenção aos seguintes aspetos:
a. Objetividade e capacidade de síntese;
b. Clareza de linguagem;
c. Coerência e adequação das ideias e dos argumentos utilizados;
d. Utilização de terminologia correta e adequada.
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Instruções para a apresentação do trabalho:

 O texto de resposta às questões (em conjunto) deve ocupar no máximo 2 páginas A4, com
tamanho de letra Times New Roman 12, ou equivalente;

 Referir todo o material que consultar para elaborar a sua resposta (adicionar uma página
só com as referências);

 Os e-fólios, por serem parte do exame, regem-se por todas as regras dos exames, a saber:
são trabalhos totalmente individuais (e originais); a submissão do e-fólio supõe que o
aluno não beneficiou da ajuda de ninguém nem prestou ajuda a nenhum colega.

 Os alunos que praticarem algum tipo de fraude têm zero valores, independentemente de
ser quem praticou a fraude ou quem deixou praticar.

 Os alunos não se podem esquecer que plágio é fraude.
 Os e-fólios têm de ser enviados utilizando a ferramenta disponível para o efeito.

_______________________________________________________

ENUNCIADO

O e-Fólio é constituído por três grupos. Leia com muita atenção o enunciado até ao fim.

Parte I (2,8 valores)

Estudo de Caso – Steve Jobs

Conhecido pelo seu perfecionismo, mesmo em condições adversas que requeriam uma rápida ação,
Steve Jobs era caraterizado pelo seu “think different”, possuindo uma capacidade contínua de
surpreender e de dar a conhecer a sua visão. A sua forma casual de vestir anulava qualquer sinal de
superioridade em relação à audiência. Um dos conselhos que deu ao CEO da Disney, Bob Iger, foi
o de estabelecer lojas próximas de si de forma a poder visitá-las mais vezes e aprender com elas.
As suas comunicações eram bem escritas e narradas, com um discurso que articulava de forma
adequada o que era essencial na mensagem. A sua forma reservada de estar com poucas entrevistas
e aparições públicas conferiam-lhe algum secretismo mas ao mesmo tempo um elemento de
surpresa. Quem o conhecia sabe que cumpria o que prometia e não criava falsas expetativas.
As suas aptidões não se confinavam à conceção do produto em termos de funcionalidade, custo e
mercado, mas o seu foco era mais abrangente abarcando também aspetos visuais e estéticos dos
produtos, o que na prática permitiu a criação de elementos de diferenciação dos produtos da Apple
em relação aos restantes.
Quando foi destituído da Apple, em 1985, era conhecido como arrogante e mandão perfecionista,
traços que o enquadravam no modelo “gestor autoritário”. Contudo em 2009, devido a razões
médicas, delegou as suas responsabilidades durante 6 meses e tudo correu na normalidade e sem
qualquer tipo de incidente. Talvez graças a forma como Steve Jobs orientou com sucesso a sua
equipa executiva, a mesma foi capaz de pensar e decidir como ele, o que o transformou num
“gestor de equipas”.

Texto adaptado de Fortune, The Decade of Steve, Nov 23, 2009.
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Questões de reflexão e desenvolvimento:

1) (0,5) O estudo de caso permitir-lhe-á explorar algumas qualidades desejadas num gestor,
exponha-as. Justifique a resposta. (10 linhas)

2) (0,6) Considerando a visão, missão, valores e objetivos das empresas, como analisa o
envolvimento/contributo dos stakeholdres na criação de vantagens competitivas para a
empresa. O que eventualmente pode mudar neste relacionamento se for considerada uma
Organização sem Fins Lucrativos (ONG) em vez de uma empresa. Justifique a resposta.
(15 linhas)

3) (0,5) Justifique os fatores que a seu ver poderão ter contribuído para o sucesso da
delegação. (10 linhas)

4) (0,5) O que distingue uma empresa de outros tipos de organizações? (10 linhas)
5) (0,7) Numa empresa como a Apple, que funções considera que estarão representadas?

Entre estas, qual é a que é, geralmente, considerada como a mais importante? Justifique
sucintamente a resposta. (15 linhas)

Parte II
(1,2 valores)

Esta parte é constituída por um questionário.

O questionário está disponível online no seguinte endereço eletrónico:

https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dFpuYWlQWE1YUlZOS3N3bDFfU
2dOS1E6MQ

Após a obtenção do número de inquéritos necessários, e com base na análise dos inquéritos por si
recolhidos, elabore uma reflexão crítica sobre os temas seguintes:

A- (0,6) Estratégia empresarial e a responsabilidade social das organizações. (20 linhas)
B- (0,6) Considerando que a utilização de computador, manuais e códigos de ética não dão

conta de anos de uma cultura corporativa burocrática, hierárquica, autoritária e que
tendencialmente ainda não valoriza, na medida do necessário, o potencial humano, quais
considera serem os papéis das lideranças das empresas? Precisarão os gestores de
melhorar o seu desempenho? (20 linhas)

Consulte nas instruções da Atividade e-Fólio A, as indicações de como enviar ao docente os
inquéritos que realizou.

Boa Resolução


