CST Processos Gerenciais

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
O estudante deve elaborar um parecer cujo conteúdo aborde os seguintes elementos:
A – Liquidez no tempo de recuperação do investimento inicial medido pelo Payback. No caso
específico da proposta da Alternativa Transporte Escolar, a recuperação do investimento inicial
se dará em, aproximadamente, 2 anos, o que significa menos da metade do tempo estimado
de vida útil do projeto que foi de 5 anos. Essa constatação é satisfatória, pois o projeto
recupera o investimento em, aproximadamente, 2 anos e ainda terá cerca de 3 anos adicionais
para acumular capital (riqueza).
B – Capacidade de autofinanciamento possibilitando ao negócio gerar fluxo de caixa suficiente
para pagar o investimento inicial. Essa conclusão pode ser extraída pela análise do VPL (Valor
Presente Líquido). No caso específico da proposta da Alternativa Transporte Escolar, o VPL foi
de R$ 81.000,00. Isso significa que o negócio proposto tem capacidade de recuperar o
investimento inicial de R$ 66.000,00 e ainda acumular capital (riqueza) da ordem R$
81.000,00. Essa riqueza acumulada é 23% maior que o investimento inicial. Por fim, constatase que ao final de 5 anos outra empresa de mesmo porte pode ser aberta.
C – A rentabilidade que a taxa anual de retorno que o negócio deverá oferecer. Essa taxa é
medida pela TIR (Taxa Interna de Retorno). No caso específico da proposta da Alternativa
Transporte Escolar, a TIR foi de 32% a.a. (ao ano). Isso significa que a TIR é 24% superior ao
custo estimado de capital que foi de 8% a.a. (ao ano). Isso significa que o negócio proposto
tem rentabilidade. Assim, torna-se mais atrativo investir no negócio do que aplicar no mercado
financeiro.

D – A viabilidade do negócio proposto nas condições apresentadas, pois recupera o
investimento inicial em um tempo satisfatório, acumula riqueza que suporta expansão ou
modernização e apresenta rentabilidade atrativa. Assim, o estudante tem argumento para
indicar ao Sr. Francisco José a decisão de abertura do negócio.

Padrão de Resposta
O estudante deve descrever o perfil desejado que inclua as seguintes competências priorizadas
pela Empresa X:
A – Visão holística do negócio: Visão do todo (geral da empresa); conhecimento do negócio da
empresa como as entradas-processos-saídas. Olhar para a organização e suas
responsabilidades por meio de um contexto amplo (cenário macro-econômico e ambiente
onde atua a empresa). Com uma visão holística é mais seguro tomar decisões coerentes com a
diversidade do ambiente empresarial.
B – Autodesenvolvimento profissional: Iniciativa para desenvolver novas competências
técnicas e comportamentais de forma contínua. Para aprimorar suas competências o
profissional não deve esperar apenas a iniciativa da organização. Ele também é responsável
pelo seu processo de aprendizagem, buscando ferramentas que agreguem valor a si mesmo.
Esta competência não está atrelada apenas ao conhecimento técnico, pelo contrário, é
aconselhável conhecer a si próprio e aprender sobre os mais diversos assuntos, mesmo os que
não estão ligados diretamente ao negócio da organização.

Padrão de Resposta
A – O estudante deve mencionar que os sócios devem liderar o processo de implantação de
ações de sustentabilidade consistentes e que tenham a colaboração de diferentes áreas e
níveis da organização. Essas ações devem estar inseridas na cultura da organização,
transformando-se em seus valores e na sua identidade. Os sócios devem comandar esse
processo, inserindo a dimensão ambiental e social no conceito organizacional, incluindo-a na
sua visão e missão.
B – O estudante deve mencionar que os líderes precisam comunicar amplamente as iniciativas
de sustentabilidade adotadas pela empresa, de forma transparente e coerente, aos seus
diversos públicos, incentivando outras iniciativas entre seus parceiros empresariais.
C – O estudante deve mencionar ações de capacitação que fomentem o processo de educação
para as práticas de sustentabilidade. Os líderes da empresa podem adotar programas de
treinamento e desenvolvimento e programas de incentivo. Essas ações visam envolver todos
os participantes do processo.

