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1. Qual o cenário, do mundo em que vivemos, responsável pelas mudanças de atitude na
forma de trabalho das principais unidades de negócio?

2. O objetivo principal do gerenciamento dos interessados no projeto é:

a) Identificar todos os usuários potenciais do projeto, para assegurar a análise completa
dos envolvidos.

b) Evitar críticas ao projeto, desenvolvendo uma lista de respostas para conhecer as
opiniões dos envolvidos.

c) Ser proativo na redução das atividades que podem afetar o projeto adversamente.

d) Criar um ambiente de “boa vontade” para o caso de aumento do prazo e do custo.
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Devido à globalização, as mudanças têm duas características fundamentais;

1. é que dificilmente elas são localizadas, ou seja, elas são globais;

2. é que são muito rápidas, muitas vezes impossibilitando a prevenção e a
demora às adaptações pelas empresas;

3. para novas situações, são necessárias novas soluções, ou seja, inovar, criar,
normalmente traz resultados diferentes e uma chance maior de acerto;
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• Estratégias setoriais: são consideradas estratégias de negócio ou empresariais,
onde as ações executadas na organização determinam as ações e distribuem os
recursos em cada produto e/ ou serviço:

1. Liderança de custos: a vantagem é oferecer produtos e/ou serviços com atributos
aceitáveis a baixo custo unitário aos clientes sensíveis a preço (grandes redes de
farmácia);

2. Diferenciação: oferecer produtos e/ou serviços de características únicas ou com
atributos singulares ou marcantes aos clientes relativamente insensíveis a preço
(Apple);
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• Estratégias corporativas: são consideradas estratégias de negócio para a
atuação em diversos mercados, ou seja, estratégias voltadas para fora da
organização e que determinam as ações e distribuem os recursos,
selecionando os produtos e/ou serviços;

Estratégias integrativas (processo de incorporação): podem ser integração
avante, como aquisição ou controle para frente, distribuidores, atacadistas
ou integração para trás, como aquisição de fornecedores (sistema
bancário);

5



6



Estratégias intensivas: têm como finalidade melhorar o poder competitivo,
mantendo os mesmos produtos; como exemplo, tem a penetração de
mercado, através do aumento de market share (participação de mercado
do produto), com aumento de produção, campanhas de marketing
(alpargatas);

Intensivas: o desenvolvimento de mercado, realizado através da expansão
da atual área de mercado, utilizando os mesmos produtos e/ ou serviços
em outras regiões através de parceria, franquias ou atualizando linha de
produtos já existentes;
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• Estratégias através das diversificações: através da introdução de novos
produtos e/ou serviços, além dos existentes, temos a diversificação
concêntrica; os novos produtos e/ou serviços têm relação com os existentes
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