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TRABALHO DE GRUPO 

 
 
 
Descrição do trabalho 
 
O trabalho de grupo tem 2 fases: 
 

 Na primeira fase os grupos constroem uma Proposta de Valor. Esta PV baseia-se numa 
ideia de negócio inovadora que possa ser transformada num produto ou solução, que 
corresponda a uma necessidade de mercado compensadora. A PV obedece aos critérios 
discutidos nas aulas e consta de um brevíssimo texto (uma ou duas frases fortes e 
convincentes) que possa ser comunicado à turma em menos de cinco minutos. O grupo 
designa um porta-voz que, em nome do grupo, comunica a PV. Esta apresentação está 
prevista para o dia 6 de Julho para todos os grupos. Todos os grupos serão chamados a dar 
um feed-back construtivo com a ideia de melhorar a PV de cada grupo.  

 
 Até ao dia do exame final, a ser acordado nas aulas os grupos entregarão o trabalho escrito 

apresentado desta forma: 
 

• A descrição da proposta de valor; 
• O conceito de negócio que capitaliza a oportunidade, justificando-o; 
• A estrutura (apenas a estrutura) do plano de negócios, identificando os recursos 

necessários e como pensa obtê-los; 
• Descreva como pensa implementar o conceito de negócio e desenvolver a 

empresa. 
• E quanto ao futuro do negócio (“harvest the venture”? 
• Identifique e desenhe a rede de relações que terá de construir para iniciar e 

desenvolver o seu negócio. Quem são os intermediários desejáveis? E os 
fornecedores de recursos? Quão acessíveis são os diferentes membros da rede? 
Que valor trazem ao projecto? Qual é o nível de confiança entre cada conjunto de 
relações? Que tipo de investimento tem de fazer para criar e manter esta rede de 
relações? 

 
Indicações 
O trabalho será apresentado em folhas dactilografadas com espaço 1,5.  
O trabalho deverá ter aproximadamente 10 páginas. 
Todos os trabalhos deverão ser precedidos de um sumário executivo de 15 a 20 linhas incluindo os 
pontos principais do projecto. 
 Dos trabalhos deverão constar os nomes dos membros do grupo, páginas numeradas, índice e 
referências (livros, revistas, documentos da empresa, Internet, apontamentos das aulas) que tiveram 
de consultar. 
A nota do trabalho é igual para todos os membros do grupo. 
 
 
Bom trabalho! 
 
 


