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EMENTAS DAS DISCIPLINAS 
 
NÚCLEO COMUM 
 

 NEGOCIAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
O objetivo do curso de negociação e comunicação é discutir como a negociação pode ser um 
instrumento de gestão que pode afetar a competitividade da empresa seja na gestão dos conflitos 
internos à organização, seja no relacionamento de negócios, facilitando a comunicação entre as 
partes. Para tanto, serão abordados os seguintes tópicos: fundamentos da negociação; Tipos e 
abordagens de negociação; Planejamento, execução e avaliação da negociação; Aspectos 
emocionais da negociação; Aspectos cognitivos da negociação e Estilo de negociação. 
As organizações são feitas por pessoas interagindo continuamente. Os fenômenos comunicativos 
são parte importante na otimização do desempenho de qualquer organização e na construção da 
vantagem competitiva, tanto pelo estímulo ao fluxo de informações quanto pela construção de 
um ambiente de trabalho psicologicamente sustentável. Neste curso, os alunos terão a 
oportunidade de aumentar seu conhecimento na área de comunicação interpessoal no contexto 
organizacional e de realizar atividades práticas para o desenvolvimento de suas habilidades 
comunicativas. 

 

 LIDERANÇA E CHANGE MANAGEMENT 
A excelência organizacional nunca foi tão importante como agora, em um mundo que se recupera 
de crises econômicas e no qual se questiona a qualidade de nossos líderes. O objetivo do curso é 
propiciar espaço de reflexão sobre a prática e construção de conhecimento conjunto a respeito do 
fenômeno da Liderança, da performance sustentável das organizações e dos processos requeridos 
para implantar as mudanças necessárias. 
 

 GESTÃO DA COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO 
Em um ambiente cada vez mais instável e competitivo, a inovação é um dos principais pilares que 
garantem a competitividade das empresas. Esta disciplina tem como objetivo, em um primeiro 
momento, discutir os principais conceitos que envolvem o tema inovação. Em um segundo 
momento, a disciplina vai fornecer subsídios aos participantes para preparar a cultura de sua 
organização para a inovação, criando uma organização voltada ao intraempreendedorismo. 

 
 

 METODOLOGIA DE PROBLEMAS CIENTÍFICOS 
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O curso tem como objetivo discutir aspectos importantes do método de construção do problema 
científico. 
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LINHA SAÚDE 
 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS ESPECÍFICAS 
 

 BIG DATA E SAÚDE DA POPULAÇÃO I 
A disciplina abordará o conceito contemporâneo de saúde da população e as possibilidades de sua gestão 
por meio da utilização da tecnologia da informação e comunicação (open data, big data e data mining), 
abordagens inovadoras para a mudança de comportamento e gestão integrada em saúde com suas 
implicações para as pessoas, as empresas, as comunidades e os países. Com isso, será analisada uma visão 
ampliada da saúde que inclui o bem-estar e a qualidade de vida com suas múltiplas dimensões e 
implicações. 
 

 LEGISLAÇÃO, REGULAÇÃO E JUDICIALIZAÇÃO EM SAÚDE 
A disciplina abordará a saúde como um direito constitucionalmente garantido. Os aspectos da legislação 
aplicada à gestão em saúde, vigentes no ordenamento jurídico brasileiro, e o trato entre o setor público e 
o setor privado. Os princípios e regras que estruturam o Direito Administrativo e o Direito Sanitário. O 
fenômeno da judicialização. Direito à saúde na Constituição Federal de 1988. Aspectos das legislações 
aplicadas à gestão em saúde. Princípios e regras que estruturam o Direito Administrativo e Do Direito 
Sanitário. Contratos e Contratos administrativos. Judicialização na Saúde. 
 

 NOVOS MODELOS DE ORGANIZAÇÃO EM SAÚDE 
A disciplina abordará a evolução dos modelos de cuidados à saúde e sua gestão. Serão discutidos 
conceitos contemporâneos de gestão da clínica e linhas de cuidado, cuidado centrado no paciente e 
organização do trabalho no processo de assistência no sistema de saúde. 
 

 SISTEMAS COMPARADOS DE SAÚDE: ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS DE SAÚDE 
A presente disciplina tem como objetivo principal fornecer meios para que os participantes analisem de 
forma crítica as tendências nos sistemas internacionais e brasileiro, no sentido de projetar o futuro de 
suas organizações, públicas ou privadas. Papel do Estado na construção de sistemas de saúde, relação 
entre o público e o privado, modelos de gestão, financiamento e participação da sociedade de sistemas 
internacionais selecionados, em paralelo com a atual configuração e tendências do sistema de saúde 
brasileiro. 
 

 BIG DATA E SAÚDE DA POPULAÇÃO II 
A disciplina tem como objetivo analisar a utilização das informações pelas operadoras de planos de saúde 
no mercado suplementar brasileiro para conhecer o perfil da população beneficiária e desenvolver ações 

mailto:mestradosespecializados@fgv.br
http://www.fgv.br/


 

 

Mestrado Especializado – Programa em Gestão para a Competitividade 
Av. 9 de Julho, 2029 – 10º andar 
01313-902 – São Paulo, SP – Brasil 
Tel.: (05511) 3799-3259 
mestradosespecializados@fgv.br | www.fgv.br 

 

para garantir a qualidade dos serviços e a sustentabilidade do setor. Fontes de dados e indicadores 
demográficos, sócio-econômico-ambientais e epidemiológicos utilizados em saúde; Os desafios da saúde 
suplementar; Programas de Gestão de Saúde Populacional; Governança da informação na saúde 
suplementar. 
 

 DISCUSSÃO DE PROJETO II 
Dentro da Dimensão Global, a disciplina de Discussão de projetos na saúde abordará alguns projetos 
voltados à gestão da saúde. Para isso serão utilizadas partes de dissertações, teses e projetos realizados 
junto ao GVsaude, colocando em evidência temas entre os mais contemporâneos do setor. A partir daí 
serão discutidas intenções e ideias cabíveis nas diferentes organizações, voltadas tanto para os pacientes 
diretamente quanto para a organização do trabalho quanto, ainda, para as atividades de gestão 
propriamente ditas. 
 

 ECONOMIA DA SAÚDE 
A disciplina abordará a análise de decisões de incorporação de tecnologia em organizações de saúde. 
Serão discutidos conceitos contemporâneos de gestão da clínica e linhas de cuidado, cuidado centrado no 
paciente e organização do trabalho no processo de assistência no sistema de saúde. 
 

 EMPREENDEDORISMO EM SAÚDE 
Apresentar uma visão abrangente e atual do processo empreendedor, discutindo conceitos, ferramentas e 
técnicas pioneiras, baseadas nas metodologias das Leans Startups, para a criação, desenvolvimento e 
avaliação de novos negócios na área da saúde. 
Conteúdo de curso: atitude empreendedora e impulsionadores para o empreendedorismo; 
empreendedores tradicionais, intraempreendedores e empreendedores sociais; empreendedorismo e 
novos modelos de negócios na saúde; lean startup: conceituação e método para empreender; estratégia 
de entrada e crescimento para novos negócios; avaliação da viabilidade de um negócio maduro. 
 

 NOVOS MODELOS DE NEGÓCIO NA SAÚDE 
A disciplina abordará a evolução dos modelos de negócios em saúde ao longo dos anos, o que tem de 
novo, as oportunidades existentes, impacto no sistema de saúde como um todo e na assistência, o valor 
percebido pelo paciente. 
 

 QUALIDADE E SEGURANÇA EM SAÚDE 
O início da avaliação na área da saúde costuma ser vinculado à obra de Avedis Donabedian, em Michigan, 
nos anos 1960. Os estudos voltados à qualidade são analisados a partir de duas vertentes: uma associada 
à acreditação hospitalar, iniciada formalmente nos anos 1950, e outra, a partir dos trabalhos de Donald 
Berwick, no Harvard Community Health Plan, nos anos 1980. 
O movimento pela segurança nos serviços de saúde tomou força no início do século XXI, estando hoje 
difundido pela Organização Mundial da Saúde. O Brasil tem no seu ambiente algumas metodologias de 
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acreditação, representadas por diferentes organizações, embora sua penetração no mercado hospitalar 
seja baixa; a avaliação de serviços tem seu espaço no poder público no sistema de vigilância sanitária (esse 
obrigatório para todo tipo de serviço). Nos últimos anos também teve início um movimento, a partir da 
ANS, de acreditação de operadoras. Além disso, na segunda década do século XXI, começam movimentos 
de privilegiar o cuidado centrado na pessoa e as experiências dos pacientes. A relação entre avaliação, 
qualidade e segurança dos hospitais e a competitividade destas organizações será objeto central de 
discussão da disciplina. 
 

 SISTEMAS COMPARADOS DE SAÚDE: DIFERENTES REALIDADES, DIFERENTES MODELOS, 
DIFERENTES RESULTADOS 
A disciplina objetiva realizar a comparação de sistemas de saúde sob diferentes modelos, enfatizando as 
diferenças entre as realidades, os modelos e os resultados. Serão discutidos sistemas comparados à luz da 
economia, de indicadores baseados em valor, na mudança do sistema (modelo USA pós-Trump) sob 
conceitos contemporâneos de gestão da clínica e linhas de cuidado, cuidado centrado no paciente e 
organização do trabalho no processo de assistência no sistema de saúde. 
 

 DISCUSSÃO DE PROJETO III 
Dentro da Dimensão Global, a disciplina de Discussão de projetos na saúde abordará alguns projetos 
voltados à gestão da saúde. Para isso serão utilizadas partes de dissertações, teses e projetos realizados 
junto ao GVsaúde, colocando em evidência temas entre os mais contemporâneos do setor. A partir daí 
serão discutidas intenções e ideias cabíveis nas diferentes organizações, voltadas tanto para os pacientes 
diretamente quanto para a organização do trabalho quanto, ainda, para as atividades de gestão 
propriamente ditas. 
 

 INDICADORES DE SAÚDE 
É conhecida a dificuldade para selecionar qual informação é necessária ao gestor de serviços de saúde, 
bem como para avaliar a sua contribuição às decisões mais acertadas, considerando as distintas 
perspectivas dos indivíduos, grupos, entidades e stakeholder. A disciplina pretende discutir como 
selecionar indicadores para a tomada de decisões; onde buscar dados e informações; como avaliar a 
qualidade de um indicador e o grau de confiabilidade. 

 

 REDES E VALOR EM SAÚDE 
A Rede de Atenção à Saúde é fundamental para garantir acesso universal dos cidadãos aos serviços e 
ações de saúde, de acordo com suas necessidades, e para oferecer atenção integral. A disciplina 
apresentará as bases conceituais das Redes de Atenção à Saúde e suas potencialidades para garantia do 
cuidado integral à saúde, os modelos de atenção e as redes temáticas. 

 

mailto:mestradosespecializados@fgv.br
http://www.fgv.br/


 

 

Mestrado Especializado – Programa em Gestão para a Competitividade 
Av. 9 de Julho, 2029 – 10º andar 
01313-902 – São Paulo, SP – Brasil 
Tel.: (05511) 3799-3259 
mestradosespecializados@fgv.br | www.fgv.br 

 

DISCIPLINAS ELETIVAS ESPECÍFICAS 
 

 DISCUSSÃO DE PROJETO I 
Dentro da Dimensão Global, a disciplina de Discussão de projetos na saúde abordará alguns projetos 
voltados à gestão da saúde. Para isso serão utilizadas partes de dissertações, teses e projetos realizados 
junto ao GVsaúde, colocando em evidência temas entre os mais contemporâneos do setor. A partir daí 
serão discutidas intenções e ideias cabíveis nas diferentes organizações, voltadas tanto para os pacientes 
diretamente quanto para a organização do trabalho quanto, ainda, para as atividades de gestão 
propriamente ditas. 
 

 FINANÇAS APLICADAS À GESTÃO EM SAÚDE I 
Apresentar conceitos básicos de finanças que permitam uma visão estratégica da área financeira, 
contribuindo para uma gestão orientada para valor. 
 

 LOGÍSTICA APLICADA À SAÚDE 
O setor de Saúde tem apresentado enormes desafios quando se trata de organizar suas operações e sua 
cadeia de suprimentos. Desta forma, a presente disciplina tem como objetivo apresentar os conceitos 
relacionados à Cadeia de Suprimentos em Saúde e Logística Hospitalar, discutindo tendências e 
oportunidades para uma gestão mais competitiva e colaborativa das organizações do setor. 
A gestão da cadeia de suprimentos em saúde pode ser entendida como “gestão do fluxo de informações, 
insumos e recursos financeiros envolvidos na aquisição e movimentação de produtos e serviços desde os 
fornecedores até o cliente final de forma a melhorar o desempenho do hospital com controle de custos”. 
Desta forma, entende-se como seus objetivos: garantia do insumo e atendimento ao paciente; redução de 
custos com materiais e equipamento; garantia de segurança hospitalar ao fornecimento de serviços aos 
pacientes e um bom relacionamento com médicos e prestadores de serviços. 
 

 FINANÇAS APLICADAS À GESTÃO EM SAÚDE II 
Serão discutidos conceitos básicos de finanças que permitam uma visão estratégica da área financeira, 
contribuindo para uma gestão orientada para valor. Para isso, serão utilizados estudos de caso. 
 

 GOVERNANÇA EM SAÚDE 
O conceito de governança corporativa começa a ser trabalhado no setor da saúde, tanto no setor público 
quanto no privado. Seus princípios básicos são, em qualquer circunstância, transparência, equidade, 
prestação de contas (accountability) e responsabilidade corporativa. Os objetivos são apresentar e discutir 
questões mais amplas, realidades de governança em organizações de outros setores e exemplos do setor 
saúde. A metodologia consiste em apresentações dialogadas e aspectos práticos como as relações entre o 
Conselho e os Executivos, a formação gerencial para esta nova realidade e os sempre presentes conflitos 
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de interesse entre executivos, clientes, conselheiros e outros atores. Finalmente, serão convidados atores 
ligados a Conselhos de organizações públicas e privadas (com e sem finalidade lucrativa). 
 

 QUALIDADE E EXPERIÊNCIA DO PACIENTE 
O curso tem como objetivo apresentar e discutir o é a experiência do paciente, as vantagens desse 
modelo, os principais drivers para implementar um projeto de Experiência de Pacientes nas Instituições, 
incorporar o enfoque da Experiência do Paciente na sua Organização, conhecer as principais metodologias 
e técnicas para desenhar uma boa gestão da experiência: colaboradores, liderança, pacientes e familiares. 
Como metodologia, haverá apresentação de cases, vídeos, e exercícios práticos, objetivando aliar a teoria 
à prática, os participantes deverão aplicar em aula, os conceitos aprendidos para a implantação da gestão 
da experiência do paciente. 
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LINHA SUPPLY CHAIN 
 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS ESPECÍFICAS 
 

 ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM CADEIAS 
Práticas na cadeia de suprimentos direcionadas para redução de custos, tais como lean manufacturing e 
contract manufacturing, possibilitaram a execução de operações mais eficientes. Entretanto, o desafio 
atual para os gestores de Supply Chain é alcançar um alinhamento total das estratégias de negócio 
voltadas para a criação de valor, a fim de viabilizar o crescimento das organizações. Se, por um lado, 
objetivos de crescimento e inovação conduzem a portfólios de produtos complexos e requerem novas 
competências na cadeia, por outro existem pressões para atender as necessidades dos clientes de forma 
customizada, ágil e adequada às metas financeiras de custos e de retorno sobre investimento. Assim, o 
sucesso da cadeia de suprimentos, aliado ao das estratégias de negócios, deve incluir o design integrado 
das atividades que agregam valor para o cliente, bem como seus trade-offs. O objetivo da disciplina é 
fornecer um conhecimento aprofundado sobre estratégia de supply chain e os domínios em que suas 
atividades devem estar alinhadas às estratégias de negócios, de modo a possibilitar maior geração de 
valor e consequente crescimento das organizações. Ao concluir a disciplina, o aluno estará apto a: 
Interpretar os desafios do alinhamento entre a estratégia da empresa e o desenho dos processos da 
cadeia de suprimento; definir estratégias de supply chain tendo em vista: o potencial de criação de valor, a 
estratégia de operações, os mecanismos de análise e mitigação de riscos e incerteza, e o alinhamento com 
as expectativas dos clientes; selecionar critérios de avaliação para testar a pertinência dos processos da 
cadeia. 
 

 COORDENAÇÃO E COLABORAÇÃO EM CADEIAS 
O relacionamento entre organizações vem sendo encarado como um fator-chave para o sucesso de uma 
cadeia de abastecimento porque amplia os limites do valor criado pelas organizações individualmente, por 
meio da construção conjunta de benefícios cujo teor depende das características do processo de 
colaboração estabelecido. Este processo, nos âmbitos intra e interorganizacional, permite que os 
benefícios criados se transformem em melhorias individuais e mútuas que conferem vantagem 
competitiva às organizações envolvidas. 
A colaboração é fortemente dependente da postura dos vários participantes da cadeia de abastecimento, 
no que tange poder, confiança e oportunismo, além dos componentes do ambiente externo à relação 
comprador-fornecedor. Poder e dependência são aspectos importantes no processo de gestão de cadeias 
de abastecimento. 
Esta disciplina tem como objetivo identificar as possíveis formas e níveis de colaboração, e avaliar seu 
impacto na melhoria de desempenho e criação de valor. Serão abordadas, também, as diferenças entre 
coordenação e colaboração, tendo em vista que pode haver formas distintas de envolvimento de cada 
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organização na cadeia de abastecimento. Dentro desse contexto, emerge o problema da governança vis-à-
vis as interações intra e inter organizacionais. 
Os participantes terão a oportunidade de propor estratégias de colaboração intra e interorganizacionais a 
partir de um conhecimento aprofundado sobre o tema no contexto dos seus negócios. 
 

 INTELIGÊNCIA EM SUPPLY CHAIN 
As organizações têm enfrentado desafios sem precedentes: alta incerteza econômico-financeira, 
exigências acirradas de clientes e fornecedores, competitividade e rentabilidade organizacional em risco 
constante. Tais desafios ecoam diretamente às estratégias de aquisições das organizações. Dessa forma, 
percebe-se que a área de Suprimentos emerge como uma das principais alavancas da competitividade 
organizacional. De um lado, isso demanda uma alta pressão por reduções de custos, melhoria da 
qualidade e responsividade, bem como a minimização de riscos para a organização. Por outro lado, 
emerge uma grande oportunidade de agregação de valor, se pensada de forma holística e estratégica. 
O presente curso visa explorar em profundidade como o executivo pode se apropriar melhor dos dados 
disponíveis para a tomada de decisões. Para tanto, serão explorados como coletar dados de forma 
estruturada, modelos de análise de dados, inferências e tomada de decisões. Os impactos serão 
considerados em 4 pilares estratégicos de Supply Chain: Comprar, Fazer, Mover e Vender, e de forma 
transversal serão analisados sob três perspectivas: intraorganizacional (melhoria da eficiência 
operacional), interorganizacional (gestão e configuração da cadeia de fornecimento) e coevolucionária 
(retroalimentação na rede). 
 

 ARQUITETURA DE PROCESSOS END-TO-END 
A atual conjuntura do mercado, tanto sob a ótica econômica como sob a ótica competitiva, tem gerado 
desafios nunca antes vistos para as organizações. De um lado, o rápido acesso a informação e a 
comoditização de diferenciais básicos, geram pressão nas margens de lucro já que o repasse de preço ao 
consumidor é cada vez mais difícil. No outro extremo, os ciclos de inovação estão cada vez mais rápidos e 
mais curtos, justamente para garantir fontes adicionais de diferenciação. Ambos movimentos tem um 
impacto claro no modo pelo qual as empresas gerenciam e estruturam suas cadeias de suprimentos: 
necessidade de custos mais baixos, demanda por tempos de respostas mais rápidos e pedido por maior 
flexibilidade. A única forma de conseguir equilibrar essa equação é a total integração dos processos, com 
uma visão ampla e end-to-end (E2E), que permita eliminar custos de transação e rentabilizar os ativos. 
Indo além, é urgente a necessidade de extrapolar o entendimento das cadeias de suprimentos para além 
dos simples processos de compras, planejamento, logística e distribuição, avançando para a construção de 
uma cadeia de suprimentos que suporte integralmente a estratégia corporativa, adaptando-se também a 
realidade econômica de cada momento. O presente curso visa explorar em profundidade como o 
executivo pode melhor entender o papel de cada sub processo dentro da cadeia de suprimentos e, de 
forma ainda mais relevante, compreender como esses processos se inter-relacionam. Todo o programa 
estará baseado nos aspectos técnicos da maximização de valor das cadeias de suprimentos, mas também 
na forma como o aluno implementa mudanças relevantes na performance das organizações. Ainda que 
com propósitos didáticos, o curso esteja organizado seguindo o modelo SCOR (Plan, Source, Make, Deliver 
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e Return), o foco será grande na interconexão dos processos e na transformação de performance das 
cadeias de suprimentos e por consequência do negócio em que as mesmas estão inseridas. Ao final do 
curso, o estudante estará apto a compreender os mecanismos pelos quais a gestão diferenciada das 
cadeias de suprimentos tem impacto direto na geração de valor para a organização, seja sob a ótica de 
custos ou através da viabilização da estratégia corporativa. Ao final do curso, o estudante estará apto a 
compreender os mecanismos pelos quais a gestão diferenciada das cadeias de suprimentos tem impacto 
direto na geração de valor para a organização, seja sob a ótica de custos ou através da viabilização da 
estratégia corporativa; será capaz de entender o papel de cada sub processo da cadeia de suprimentos e 
seu papel na geração de valor para as organizações; compreenderá a interdependência dos sub processos 
da gestão da cadeia de suprimentos, mapeando as fontes de custos de transação que reduzem a eficiência 
das operações e consequentemente a competitividade das organizações; será capaz de entender como 
estruturar ações que transformem a cadeia de suprimentos em um instrumento que viabiliza e facilita o 
sucesso da estratégia corporativa das organizações. 
 

 GESTÃO DE RELACIONAMENTOS INTRA E INTERORGANIZACIONAIS 
Empresas criam valor em suas relações com seus clientes e fornecedores. Para potencializar este valor, é 
preciso saber gerenciar as expectativas e os resultados em cada relação, quer seja interna ou externa à 
organização. E desenvolver integração de processos e atividades requer esforço e comprometimento 
entre as diferentes áreas, além de coordenação e troca de informações, sendo necessário eliminar a 
chamada mentalidade de silos. Desta forma, a presente disciplina tem como objetivo analisar as 
dimensões organizacionais, jurídicas e econômicas do processo de gestão destes relacionamentos e 
proporcionar aos participantes conhecimentos e competências que os habilitem a aumentar a amplitude e 
a profundidade de atuação nos relacionamentos, oferecendo modelos para categorizar os parceiros de 
acordo com o nível de colaboração e ferramentas de integração entre os diferentes players da cadeia. 
Pretende-se ainda, avaliar os aspectos éticos mais relevantes na gestão destes relacionamentos 
(Compliance). Ao concluir a disciplina, o aluno estará apto a: classificar seus parceiros (fornecedores e 
clientes) de acordo com sua importância estratégica (Gestão de categorias); compreender gestão de 
relacionamentos com clientes (CRM – Customer Relationship Management) e de fornecedores (SRM – 
Supplier Relationship Management); discutir os diferentes tipos de contratos (transacionais e relacionais) 
e saber como gerenciá-los, distinguir ferramentas de integração eletrônica entre as partes (ECR, CPFR, 
VMI, EDI, etc). 
 

 GESTÃO DE DESEMPENHO EM SUPPLY CHAIN 
“Se não é possível medir o desempenho, não é possível gerenciar.” As medidas de desempenho e métricas 
são essenciais para gerir eficazmente uma empresa, em particular as operações de cadeia de suprimento. 
A economia global é caracterizada com operações entre nações, terceirizações, cadeias de suprimentos 
integradas e e-commerce. O verdadeiro desafio para os gestores deste novo ambiente empresarial é 
desenvolver medidas de desempenho adequadas e métricas para tomar decisões corretas que contribuam 
para a competitividade organizacional. A importância estratégica do SCM está na criação de valor, 
principalmente ao considerar a produção de bens e serviços e no atendimento ao cliente, e no adequado 
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trade-off entre custos e receitas. Em outras palavras, o desafio de SCM vai muito além da otimização de 
custos. A presente disciplina tem como objetivo discutir diferentes formas de mensurar e gerenciar a 
criação de valor na cadeia, conceito mais abrangente do que o desempenho financeiro, de forma a 
promover sua importância estratégica, criando indicadores que dialoguem tanto com a operação tanto 
com o negócio, abrangendo-os nos níveis estratégicos, táticos e operacionais. Uma vez tendo os 
indicadores apropriados, e o envolvimento dos stakeholders necessários, o próximo passo é, com base nas 
medidas, identificar pontos de melhoria na operação e na evolução dos próprios indicadores. Ao concluir a 
disciplina, o aluno estará apto a: identificar diferentes indicadores de desempenho (KPI), tais como 
operacionais, financeiros, mercadológicos e até mesmo de sustentabilidade; identificar como projetos e 
atividades em Supply Chain interferem em diferentes resultados da empresa, incluindo custo, receita e 
custo de capital; identificar como projetos e atividades de SCM se inserem na estratégia do negócio, desde 
as necessidades dos clientes, passando pelos processos de produção, compras, gestão de fornecedores, 
distribuição e serviços– quais são os indicadores que traduzem melhor estas interfaces? Como inserir os 
KPIs do SCM nos indicadores estratégicos do CEO, e vice-versa?; capacitar o aluno em Finanças para 
Supply Chain. 
 

 AGENTES DE TRANSFORMAÇÃO EM CADEIAS 
A servitização, tecnologia e digitalização estão revolucionando os atuais conceitos de operações e gestão 
da cadeia de suprimentos. A velocidade da mudança não está apenas rápida, mas os retornos das 
alterações em escala são surpreendentes. Percebe-se que a atual configuração das cadeias de 
suprimentos é temporária. Algumas tendem a se manter por algum tempo ainda, outras já enfrentam 
atualmente significativas mudanças estruturais. Consequentemente, pressões sociais e culturais também 
têm influenciado significativamente a dinâmica e configuração das cadeias de suprimentos. O presente 
curso visa explorar em profundidade como o executivo pode analisar, identificar sinais e tendências de 
mudança e consequentemente ser o precursor na readequação e ressignificação da cadeia de 
suprimentos. Para tanto, a partir de discussões e experiências recentes de cadeias que passaram por uma 
completa readequação, serão explorados temas como a influência da tecnologia, a Indústria 4.0, 
mudanças e desafios oriundos do ambiente externo, desenvolvimento de estratégias de resposta às 
mudanças, desenvolvimento de competências para acomodação das mudanças. Ao final do curso, o 
estudante estará apto a analisar criticamente as configurações atuais, identificar oportunidades e propor 
mudanças estruturais na cadeia; o estudante será capaz de identificar crises e eminências de mudanças 
estruturais na cadeia; o estudante será capaz de avaliar, desconstruir e propor alterações estruturais e 
ressignificação a novas formas de relacionamento, estrutura e gestão da cadeia de suprimento. 
 

 COMPARTILHAMENTO DE CONHECIMENTO 
O compartilhamento de informações e conhecimento internamente e com os demais membros de uma 
cadeia de suprimentos é chave para que uma empresa obtenha vantagem competitiva e se diferencie da 
concorrência. Os ganhos deste intercâmbio e a assimilação de informação e de know-how são maiores 
quando as há integração de rotinas, de procedimentos e da coordenação do conhecimento individual e 
organizacional, sendo incentivadas a adoção da transparência e de trocas constantes. Tal interação 
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permite que esforços sejam economizados, o que resulta em custos menores de coordenação entre os 
elos. Quanto maior a compatibilidade estratégica entre organizações, mais fácil a redução de conflitos e a 
maximização de valor por meio dos relacionamentos. Esta disciplina tem como objetivo debater como o 
compartilhamento de conhecimento pode maximizar o valor criado entre empresas, como organizações 
voltadas para o aprendizado podem se destacar em relação a concorrência e como o conhecimento 
acelera a transformação das cadeias. 
 

 INOVAÇÃO DISRUPTIVA EM CADEIAS 
A inovação como uma das principais fontes de vantagem competitiva sustentável tornou-se um 
imperativo para muitas empresas. A questão atual já não é se a empresa deve ou não inovar, mas sim 
como estabelecer estratégias para inovação, a fim de alcançar um desempenho diferenciado. Neste 
contexto, é reconhecido que inovações não são mais resultado dos esforços de uma única empresa. As 
cadeias de suprimentos, podendo ser entendidas como redes, e inseridas no ecossistema de inovação, são 
fonte importante de recursos e capacidades para potencializar a geração de novo valor conjunto. Além 
disto, passam a ser reconhecidas como elementos relevantes também para viabilizar e sustentar 
inovações geradas pela firma, levando a novos papéis por parte dos gestores de cadeias de suprimentos. 
O presente curso visa explorar em profundidade como o executivo pode potencializar a capacidade de 
inovação de uma cadeia de suprimentos. Para tanto, serão explorados conceitos e práticas aplicadas à 
inovação na cadeia de suprimentos (ex. co-desenvolvimento, co-criação, crowdsourcing, entre outros) 
partindo da própria empresa (inovação fechada) até a sua rede de parceiros (inovação aberta), os fatores 
sobre em que, quando e com quem inovar, e seus implicações, utilizando dimensões do modelo a seguir 
Figura 1: Modelo de valores e tipologia de inovação (Narasimhane Narayanan, 2013) O ecossistema de 
inovação será abordado em profundidade, trazendo os diferentes atores desta rede, proporcionando o 
entendimento sobre seus papéis e potencial de contribuição para a inovação da empresa focal. Serão 
trazidos exemplos de inovação em cadeias de suprimentos, diferentes ferramentas e formas de interação. 
Ao final do curso, o estudante estará apto a analisar criticamente em que, quando e com quem inovar de 
forma fechada a aberta, e diferentes práticas, ferramentas e formas de interação para obter desempenho 
diferenciado de inovação em cadeias de suprimentos. •O estudante será capaz de analisar o contexto de 
cadeias de suprimentos para melhor potencializar a geração de valor •O estudante será apto a estruturar 
modelos de interação com os diferentes atores do ecossistema de inovação •O aluno será capaz de 
analisar e escolher as melhores práticas que estejam alinhadas as necessidades da organização, lidando 
com os desafios mais relevantes em inovação na empresa e na sua cadeia de suprimentos. 

 
DISCIPLINAS ELETIVAS ESPECÍFICAS 
 

 GESTÃO DE CADEIAS GLOBAIS 
A gestão de cadeias globais é um componente relevante à formação dos gestores de supply chain, porque 
abrange praticamente todas as atividades necessárias que as organizações atuantes dentro de um 
contexto internacional possam produzir seus produtos ou serviços. Esta formação também é relevante 
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mesmo que a empresa atue num ambiente local, ela possivelmente acabará desenvolvendo 
relacionamentos com outros agentes da cadeia de suprimentos que poderão ser empresas transnacionais 
com operações globais, como, por exemplo, fornecedores e distribuidores. 
Esta disciplina tem como objetivo contribuir para o entendimento do papel da gestão de operações 
internacionais e seus impactos na competitividade das empresas, examinando os principais desafios e 
questões relacionadas dentro do contexto global. 
 

 GESTÃO DE PROJETOS 
O ambiente competitivo que surge nos dias de hoje, caracterizado pela velocidade das mudanças 
tecnológicas e dos mercados turbulentos, demanda habilidades de aprendizagem e flexibilidade para os 
resultados organizacionais. Como consequência, a gestão de projetos tornou-se um tema estratégico para 
companhias de sucesso. Sua importância encontra-se evidenciada tanto na vasta literatura publicada, 
como nas organizações que utilizam os conceitos em seus negócios. Investimentos no assunto também 
vêm crescendo a altas taxas, seja na capacitação de profissionais ou no desenvolvimento de ferramentas e 
métodos de gestão. 
Quando se analisa o tema, é possível verificar que o gerenciamento de projetos, como teoria, encontra-se 
bem desenvolvido e é aceito nos dias de hoje no mercado como uma competência necessária para as 
organizações. Vários métodos e técnicas têm sido desenvolvidos cobrindo todos os aspectos de um 
projeto, desde sua concepção até a entrega final dos produtos lançados pelo mesmo. Apesar disso, a 
gestão de projetos permanece um desafio altamente problemático, uma vez que uma grande quantidade 
de projetos excede seus orçamentos, atrasam ou falham em cumprir seus objetivos, como evidenciado 
por diversas pesquisas e exemplos práticos divulgados todos os dias nas capas dos principais jornais. 
Esta disciplina surge da necessidade de se buscar o aprimoramento das competências dos gestores para 
melhor gerenciar seus projetos. Com esse objetivo são tratados conceitos das principais áreas da gestão 
de um projeto, mas também temas relativos ao âmbito corporativo como: gestão de portfólio; gestão de 
programas; sucesso em projetos; escritórios de gerenciamento de projetos (PMO – Project Management 
Office); maturidade da gestão de projetos; gestão de competências e carreira em gestão de projetos e 
sustentabilidade no gerenciamento de projetos. 
 

 LOGÍSTICA APLICADA À SAÚDE 
O setor de Saúde tem apresentado enormes desafios quando se trata de organizar suas operações e sua 
cadeia de suprimentos. Desta forma, a presente disciplina tem como objetivo apresentar os conceitos 
relacionados a Cadeia de Suprimentos em Saúde e Logística Hospitalar, discutindo tendências e 
oportunidades para uma gestão mais competitiva e colaborativa das organizações do setor. A gestão da 
cadeia de suprimentos em saúde pode ser entendida como “gestão do fluxo de informações, insumos e 
recursos financeiros envolvidos na aquisição e movimentação de produtos e serviços desde os 
fornecedores até o cliente final de forma a melhorar o desempenho do hospital com controle de custos”. 
Desta forma, entende-se como seus objetivos a garantia do insumo e atendimento ao paciente, redução 
de custos com materiais e equipamento, garantia de segurança hospitalar ao fornecendo nível de serviço 
aos pacientes e um bom relacionamentos com médicos e prestadores de serviços. 
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 GESTÃO DE RISCOS 
Estudos sobre incertezas e o desenvolvimento de estratégias de gestão de riscos são promovidos em 
vários domínios de negócios, tais como: operacional, financeiro, econômico e socioambiental. Este curso 
proverá um conhecimento sobre riscos e sua gestão de risco é praticada em diferentes setores e cadeias 
de suprimentos. Ao considerar os objetivos da cadeia de suprimentos, riscos potenciais envolvem 
qualquer possibilidade de desalinhamento entre fornecimento e demanda, bem como um atendimento 
ineficiente ao consumidor. Portanto, qualquer evento que afeta negativamente o fluxo de informação e 
material do ponto de origem do fornecimento até o usuário final deve ser considerado como um risco de 
ruptura na cadeia de suprimentos. 
 

 INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA 
Infraestrutura é um dos pilares essenciais para a competitividade de um país, em especial a infraestrutura 
logística que, quanto melhor, maior a fluidez na circulação de mercadorias e pessoas e menores os custos 
envolvidos. A infraestrutura logística brasileira é reconhecidamente insuficiente para as grandes 
necessidades do país, constituindo um gargalo significativo para o desenvolvimento. A legislação tributária 
associada aos processos logísticos é, também, no Brasil um fator de redução da eficiência e da 
competitividade. Dessa forma, o presente curso tem por objetivo discutir a infraestrutura logística 
existente no Brasil, bem como o sistema tributário e seus impactos para a gestão de cadeias de 
abastecimento, buscando divisar possíveis encaminhamentos para a redução das limitações existentes. 
 

 LOGÍSTICA EM VAREJO 
O setor varejista no Brasil tem representado importante fatia da economia brasileira, sendo importante 
elo de ligação entre a indústria e o consumidor final. Ao mesmo tempo, nos tempos mais recentes, 
observa-se uma mudança na liderança de várias cadeias, que migraram de um modelo de oferta de 
produtos e serviços aos clientes conduzido para a indústria (Producer driven) para cadeias direcionadas 
pelo varejo (Buyer driven). Para garantir, ao mesmo tempo, um bom nível de serviço a este cliente, 
evitando rupturas de estoque e custos reduzidos, a logística de Varejo se torna essencial. Por Logística de 
Varejo, entende-se todo o processo de planejamento e controle do fluxo de materiais para revenda e 
consumo, incluindo o processo de suprimentos, os processos internos e a distribuição para o consumidor 
final (Rodriguez et al. 2015). Neste contexto, a logística de varejo tem suas particularidades que diferem 
da indústria. Há necessidade de maior responsividade e disponibilidade de produtos e o foco no 
atendimento ao cliente. Em um mundo em constante transformação, não só as necessidades do cliente 
evoluem, mas há constante mudança na forma como o cliente recebe seu produto. O cliente não precisa 
mais ir até a loja física, mas ele pode optar por pedir por diferentes canais e receber ainda conforme sua 
preferência (Omni-channel). Nesta nova realidade, a logística e a gestão de todos os relacionamentos com 
demais elos da cadeia se tornam essenciais para atingir vantagem competitiva. Esta disciplina pretende 
discutir os principais conceitos relacionados a logística e gestão de supply chain no varejo, além de 
tendências e oportunidades, tais como e-commerce, internacionalização e impactos de sustentabilidade. 
Ao concluir a disciplina, o aluno estará apto a gerenciar os cinco componentes essenciais do mix logístico 
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em varejo (armazenagem, estoque, transporte, unitização e embalagem e comunicação) para balancear 
custos e níveis de serviço; entenderá a importância das novas tecnologias na logística de varejo; será 
capaz de avaliar como coordenar a cadeia de demanda de forma mais efetiva para atingir maior 
responsividade e menor custo; conseguirá entender os impactos de uma gestão eficaz da cadeia de varejo 
no desempenho do negócio. 

 GESTÃO SUSTENTÁVEL DA CADEIA DE SUPRIMENTOS 
A disciplina Gestão Sustentável da Cadeia de Suprimentos tem como objetivo trabalhar com os conceitos 
gerais de Operações e Logística numa visão que contemple além da variável econômica, as variáveis 
socioambientais nos processos de gestão, tendo como principais interesses a redução dos impactos 
negativos dessas atividades e a geração de valor. 
Neste contexto, a disciplina aborda uma visão abrangente de como os relacionamentos e as áreas 
funcionais de Supply Chain devem ser geridos para fornecer retorno financeiro, reduzir o uso de insumos e 
o impacto ao meio ambiente e promover o desenvolvimento social. 
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LINHA VAREJO 
 

DISCIPLINAS 
 

 ANALYTICS E MÉTODOS ESTATÍSTICOS 
No contexto do varejo, executivos têm sido cobrados para justificarem as suas decisões e demonstrarem o 
retorno obtido em termos de impacto no consumidor, ativos de marketing (como valor da marca e do 
cliente), posição financeira, de mercado e competitiva. O ambiente acadêmico também tem motivado 
pesquisadores, professores e alunos para o desenvolvimento de práticas que permitam uma análise de 
dados consistente para a tomada de decisões. Em virtude disso, a disciplina objetiva apresentar situações 
de mensuração de resultados, uso de dados, métricas e análise estatística para a busca pelo aumento da 
competitividade no varejo, bem como na relação entre indústria e varejo, pautada na capacidade 
analítica. A disciplina também objetiva que o aluno: (i) aprenda como calcular e interpretar importantes 
métricas a partir de aplicações mercadológicas no ambiente do varejo, descrever como são construídas e 
como utilizá-las na tomada de decisão; (ii) compreenda algumas possibilidades para aplicações das 
análises estatísticas no contexto de empresas varejistas para orientar a tomada de decisão. 
 

 DESAFIOS E TENDÊNCIAS DE MERCADO 
O curso tem como objetivo oferecer uma visão das mais recentes tendências de varejo e permitir aos 
participantes que possam transportar esse conhecimento à realidade das organizações varejistas 
brasileiras. 
 

 PENSAMENTO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
A estratégia de uma empresa envolve o processo de decisão de alocação de recursos escassos em busca 
de vantagem competitiva no mercado. As etapas do planejamento estratégico são conhecidos e envolvem 
a análise dos recursos e capacidades internas da empresa, o ambiente institucional e a pesquisa da 
competição e do consumidor originando escolhas relativas a segmentação, localização, distribuição, 
comunicação e preço. Entretanto, o dia a dia da batalha das empresas desafia as noções clássicas de 
compressão da estratégia. Este curso trabalha de forma aplicada com o modelo clássico de estratégia de 
marketing e discute as suas limitações apresentando o conhecimento aplicado de fronteira sobre 
estratégia de mercado no varejo em torno dos eixos de inovação e engajamento do consumidor. 
 

 BIG DATA 
No contexto do varejo, é indispensável que os executivos saibam buscar dados adequados para a tomada 
de decisões, bem como ter uma noção das restrições, desafios e riscos associados à seleção e aplicação 
das técnicas analíticas. Precisam também adquirir sólidas noções sobre como lidar com o fenômeno do Big 
Data, de forma realista e objetiva. 
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A disciplina objetiva apresentar situações de utilização de dados estruturados e não estruturados para 
mensuração e entendimento dos fenômenos críticos de mercado. 
A disciplina também visa que o aluno tenha uma visão geral das principais técnicas analíticas e sobre como 
utilizá-las na tomada de decisão, bem como compreender algumas dentre as múltiplas possibilidades de 
aplicação do Big Data, com ênfase nas técnicas de GeoAnálise Social Network Analysis e Text Mining. 
 

 LOGÍSTICA E SUPPLY CHAIN 
O setor varejista no Brasil tem representado importante fatia da economia brasileira, sendo importante 
elo de ligação entre a indústria e o consumidor final. Ao mesmo tempo, nos tempos mais recentes, 
observa-se uma mudança na liderança de várias cadeias, que migraram de um modelo de oferta de 
produtos e serviços aos clientes conduzido para a indústria (Producer driven) para cadeias direcionadas 
pelo varejo (Buyer driven). Para garantir, ao mesmo tempo, um bom nível de serviço a este cliente, 
evitando rupturas de estoque e custos reduzidos, a logística de Varejo se torna essencial. Por Logística de 
Varejo, entende-se todo o processo de planejamento e controle do fluxo de materiais para revenda e 
consumo, incluindo o processo de suprimentos, os processos internos e a distribuição para o consumidor 
final (Rodriguez et al. 2015). Neste contexto, a logística de varejo tem suas particularidades que diferem 
da indústria. Há necessidade de maior responsividade e disponibilidade de produtos e o foco no 
atendimento ao cliente. Em um mundo em constante transformação, não só as necessidades do cliente 
evoluem, mas há constante mudança na forma como o cliente recebe seu produto. O cliente não precisa 
mais ir até a loja física, mas ele pode optar por pedir por diferentes canais e receber ainda conforme sua 
preferência (Omni-channel). Nesta nova realidade, a logística e a gestão de todos os relacionamentos com 
demais elos da cadeia se tornam essenciais para atingir vantagem competitiva. Esta disciplina pretende 
discutir os principais conceitos relacionados a logística e gestão de supply chain no varejo, além de 
tendências e oportunidades, tais como e-commerce, internacionalização e impactos de sustentabilidade. 
Ao concluir a disciplina, o aluno estará apto a: gerenciar os cinco componentes essenciais do mix logístico 
em varejo (armazenagem, estoque, transporte, unitização e embalagem e comunicação) para balancear 
custos e níveis de serviço; entenderá a importância das novas tecnologias na logística de varejo; será 
capaz de avaliar como coordenar a cadeia de demanda de forma mais efetiva para atingir maior 
responsividade e menor custo; conseguirá entender os impactos de uma gestão eficaz da cadeia de varejo 
no desempenho do negócio. 
 

 MÉTRICAS FINANCEIRAS E PRICING 
A disciplina enfocará métricas financeiras e análise financeira comparativa dirigidas especificamente à 
realidade do varejo brasileiro. Nos aspectos relativos a pricing abordará análise de custo-volume-lucro, 
métodos financeiros e mercadológicos de precificação incluindo as abordagens de precificação baseadas 
em custo mais margem, custo meta e preço meta, modelo econômico de precificação e decisão de mix de 
produtos com restrições, sempre procurando demonstrar os impactos das estratégias de precificação no 
resultado financeiro do varejista. 
 

 VAREJO ONLINE E MULTICANAL 
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Processos de compra que antes dependiam basicamente da conversa com amigos, contato com anúncios 
na mídia de massa e visitas às lojas, hoje podem começar no smartphone, passar por visita à loja física e 
terminar com compras pelo computador pessoal. Isso sem contar a influência das mídias sociais nesse 
processo, dos aplicativos de consulta de preço e dos novos intermediários que surgiram. A 
descentralização e a fantástica facilidade de acesso à informação, transformaram o consumidor em expert 
de produtos e serviços, muitas vezes mais conhecedores do que os próprios atendentes das lojas. O varejo 
tem reagido a essas grandes mudanças com a incorporação de operações online, integração com novas 
tecnologias e a busca de ser onipresente na vida dos clientes. A disciplina discutirá esse novo cenários e as 
possibilidades reais para as empresas de varejo. 
 

 DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E COLEÇÕES 
A disciplina apresenta as principais decisões estratégicas do varejista na definição do mix de produtos e 
gestão de marcas, discutindo os critérios que auxiliam na estratégia de sortimento e posicionamento do 
varejo, na adequada definição e gerenciamento da linha de produtos, aborda o gerenciamento de 
categorias (árvore de decisão, processos de gerenciamento, solução, papel das categorias, foco de 
atuação) como um processo de integração de varejistas e fornecedores, bem como as implicações nas 
relações comerciais. Gestão de produtos sazonais, critérios para introdução de produtos em linha e 
tratamento de produtos “fora de linha”. Trata também do panorama atual de marcas próprias no Brasil, 
debatendo as principais oportunidades e desafios do setor. 
 

 COMUNICAÇÃO, NOVAS MÍDIAS E REDES SOCIAIS 
As tradicionais formas de comunicação já não surtem o mesmo efeito que há poucos anos, e o varejo, 
sempre grande utilizador das mídias de massa, tem que se adaptar. Novas mídias têm surgido, assim como 
novas formas de atingir o consumidor. A disciplina tratará de links patrocinados, mídias interativas e da 
utilização das redes sociais para comunicação com os clientes. Abordará também a riqueza de dados e de 
possibilidades que essas novas alternativas de comunicação geram para os varejistas. Contará também 
com o depoimento de profissionais do mercado e de varejistas que têm utilizado essas novas mídias. 
 

 EXPERIÊNCIA DE COMPRA E SHOPPER 
Em um ambiente no qual o consumidor está assoberbado com mensagens das mais variadas mídias, a 
experiência de compra no ponto de venda assume papel fundamental no processo de venda. Há de se 
considerar também que esse mesmo consumidor vivencia uma nova jornada de compra, essa cada vez 
mais influenciada pelos dispositivos móveis dentro e fora do ponto-de-venda. A disciplina estudará a 
importância do formato de loja, do layout, da organização e apresentação dos produtos nos diversos tipos 
de organizações varejistas, além de tratar dos instrumentos e elementos à disposição por varejistas como 
sinalização, iluminação, decoração, música, cores, fluxo na loja, equipamentos e merchandising. 
Adicionalmente a disciplina tratará de como o ambiente influencia o comportamento do consumidor 
dentro da loja. Os conceitos estudados serão vivenciados através de visitas técnicas. 
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 OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS, MELHORIA CONTÍNUA 
Organizações varejistas estão cada vez mais pressionadas a gerar mais resultados gastando menos. O 
varejo, diferentemente da indústria, não costuma desenvolver processos e adotar metodologias que 
resultem em redução de custos e em uma consciência sobre o que cada processo realmente representa 
dentro do negócio. A otimização de processos reduz ou elimina desperdício de tempo e recursos, gastos 
desnecessários, gargalos e erros, facilitando a melhoria contínua do desempenho. A disciplina tem como 
objetivo capacitar os estudantes a suprirem uma das maiores carências do varejo brasileiro, o 
estabelecimento e melhoria contínua de processos. 
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LINHA SUSTENTABILIDADE 
 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS ESPECÍFICAS 
 

 FORMAÇÃO INTEGRADA (PARTE I, II, III) 
Partindo da complexidade da realidade e de uma visão integral do ser humano, compreendemos que 
aprender é uma capacidade intrínseca e constantemente presente em nossa vida. Estamos sempre, como 
aprendentes, nos desenvolvendo, em constante processo de produção de nós mesmos. Não somente pelo 
que nos é colocado de fora para dentro, mas pelo que é percebido e compreendido de dentro para fora, 
nas perspectivas do indivíduo (autoformação), das relações (heteroformação) e do meio sensível e natural 
(ecoformação). Dentro desta “formação tripolar”, inspirada nos conceitos de Gaston Pineau, a 
autoformação refere-se ao processo pessoal de produção de sentido que se dá no cotidiano, pelo próprio 
indivíduo, aberto a escutar-se, observar-se e refletir-se. A heteroformação refere-se ao processo de 
formação que realizamos a partir do outro: o que aprendemos – sobre nós mesmos e sobre o mundo – 
por meio das nossas relações interpessoais e com as representações e significados internalizados. 
Finalmente, a ecoformação é aquela que se elabora em contato com o ambiente (o meio natural e 
sensível), em nossa relação com um lugar (topos) e o conjunto de relações complexas que nele 
acontecem. Diante disso, a disciplina ´Formação Integrada´ estrutura-se ao redor de dois eixos: 
Projeto de Si Mesmo: atividades, vivências e conceitos que buscam provocar nos alunos uma percepção 
ampliada de si mesmos, dos outros e da realidade, ativando, expandindo e contribuindo com a 
apropriação do seu potencial sensível/perceptivo, reflexivo e criativo. Ao longo dos três semestres da 
Formação Integrada esperamos que os alunos possam:  

 Desenvolver linguagem para perceber, abordar e atuar numa realidade complexa 
(multirreferencial e muldimensional); 

  Integrar a dimensão subjetiva e sensível como fonte de conhecimento; 

  Incorporar o diálogo como atitude de abordagem ética;  

  Reconhecer a complexidade da realidade e identificar seus diferentes níveis e 
perspectivas/paradigmas. 

Projeto Referência: projetos voltados a desafios reais, onde conhecimentos de gestão possam ser 
ampliados e aplicados sob a ótica da sustentabilidade. Os semestres I e II terão um Projeto Referência 
diferente, o qual será proposto e selecionado pelo próprio grupo. De maneira geral, o tema do PR deve 
estar relacionado à dimensão trabalhada no semestre e oferecer uma entrega prática e aplicável. Por seu 
caráter altamente prático e experiencial, o PR oferece uma oportunidade singular para o grupo entrar em 
contato direto com situações complexas, que envolvem diversas realidades, atores e variáveis, e onde não 
há respostas óbvias e prontas. Ao final do semestre, a entrega do projeto é avaliada por uma banca 
composta pelos professores e equipe do programa, e por convidados externos que tenham alguma 
relação com o tema trabalhado. Por meio do PR, esperamos que os alunos possam: 

  Ampliar sua percepção sobre a realidade e suas relações, por meio do entendimento e da busca 
por soluções práticas a desafios reais da sustentabilidade; 
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  Conectar os conceitos e ferramentas que estão na fronteira do conhecimento em Sustentabilidade 
com suas práticas de gestão;    

  Integrar conhecimentos dos diferentes temas da sustentabilidade e da gestão, com visão crítica e 
sistêmica. 

  Atuar como agentes de mudança e transformação rumo ao desenvolvimento sustentável. 

 

 VIRADA DAS NAÇÕES UNIDAS: 
O propósito desta disciplina é dar aos participantes uma visão mais clara e informada do sistema 
multilateral para o desenvolvimento sustentável, indo além dos aspectos formais e propiciando uma 
experiência integrada, tão próxima do mundo real quanto possível. A Virada das Nações Unidas é uma 
atividade de imersão, simulando a intensidade, a complexidade e os modos de fazer vivenciados em 
conferências da ONU e outras negociações multilaterais para o desenvolvimento sustentável. Será uma 
oportunidade especial para que os participantes adquiram novas perspectivas e aprofundem seus 
conhecimentos no tema. Ao final desta disciplina, espera-se que os participantes: adquiram conhecimento 
dos aspectos fundamentais de um processo de negociação multilateral para o desenvolvimento 
sustentável (p. ex. atores, temas, modos de funcionamento, dinâmicas, dilemas, conflitos, linguagem etc.); 
compreendam as origens, propostas e perspectivas da Agenda 2030 e dos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável nela contidos, assim como a magnitude dos desafios para atingi-los Tenham uma experiência 
pessoal sobre o desafio de construir propostas e textos de consenso em grupos heterogêneos e no 
contexto multilateral; compartilhem reflexões sobre limitações e potenciais dos processos multilaterais 
como instrumento para avançar a agenda do desenvolvimento sustentável; conectar os aprendizados 
acima com sua realidade pessoal e profissional, conseguindo, também, relacioná-los com o tema do seu 
projeto-referência no curso. A Virada das Nações Unidas é uma atividade voltada a proporcionar aos 
alunos experiências tão realistas quanto possível sobre o contexto de participação em processos de 
negociação multilaterais, e levá-los a refletir sobre elas. Como base concreta para essa atividade, os 
alunos estudarão o teor de documentos recentes produzidos em tais processos, especialmente a Agenda 
2030 para o Desenvolvimento Sustentável (resolução da Assembleia Geral da ONU de setembro de 2015 
que, entre outras medidas, estabelece os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável- ODS) e o Acordo de 
Paris sobre Mudança do Clima (aprovado em dezembro de 2015, na 21ª Conferência das Partes da 
UNFCCC – COP21). Serão também estudados documentos de avaliação sobre o primeiro ano de vigência 
dos ODS, como os relatórios produzidos pelo Secretariado Geral da ONU e pela Sustaninable Development 
Solution Network-SDSN, coordenada pela equipe do professor Jeffrey Sachs, da Universidade de 
Columbia-EUA. Adicionalmente - por meio de palestras e debates com especialistas e entre os 
participantes, além de leituras extras sugeridas - serão apresentados conteúdos sobre a organização, 
princípios e modo de funcionamento das instituições do sistema multilateral envolvidas com a governança 
global do desenvolvimento sustentável. 
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 SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS: IMPACTOS NA GESTÃO EMPRESARIAL 
Os serviços prestados pelos ecossistemas, ou capital natural, são essenciais para a atividade econômica, já 
que todos os produtos econômicos decorrem, em algum grau, da transformação de matérias-primas 
originadas na natureza (FARLEY, 2012). Capital Natural pode ser definido como “Estoque ou reserva 
provida pela natureza (biótica ou abiótica) que produz um valioso fluxo futuro de recursos ou serviços 
naturais” (DAILY & FARLEY, 2010). Exemplo de “estoque” são os ecossistemas, enquanto que exemplo de 
“fluxo” são os serviços ecossistêmicos (FARLEY, 2012). As empresas dependem de ecossistemas e 
interagem com eles basicamente de duas maneiras: a) utilizam serviços ecossistêmicos, o que inclui a 
provisão de matérias-primas; e, b) contribuem para as mudanças nos ecossistemas (MILLENNIUM 
ECOSYSTEM ASSESSMENT - MA, 2005). Muitas dessas interações afetam negativamente os ecossistemas, 
seja promovendo sua alteração ou remoção em prol de outros tipos de uso de solo, seja pela poluição 
causada pela atividade econômica da empresa. A degradação ambiental resultante afeta tanto os 
ecossistemas dos quais as empresas se beneficiam diretamente quanto àqueles que, se não contribuem 
diretamente para os negócios, contribuem para o bem-estar da sociedade. A elevação de custos 
operacionais, a redução da flexibilidade nas operações e o aumento nas restrições legais são alguns dos 
impactos nos negócios que devem ser esperados em função da degradação de serviços ecossistêmicos 
(MA, 2005). A perda de licença social para operar e de competitividade em relação às empresas que 
melhor e mais rapidamente se adaptarem a esse contexto são outras ameaças que devem ser 
consideradas. Essa disciplina, ministrada em campo, tem por objetivo oferecer instrumentos para que os 
participantes possam incorporar os serviços ecossistêmicos na tomada de decisão, tanto por meio da 
valoração econômica, como da valoração não econômica. 

 
DISCIPLINAS ELETIVAS ESPECÍFICAS 

 

 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: AGENDA E GOVERNANÇA 
Examinar a trajetória do conceito de desenvolvimento ao longo do século XX e no início do século XXI; 
Avaliar as restrições das concepções de desenvolvimento e as tendências do debate sobre 
desenvolvimento; Examinar a trajetória do conceito de sustentabilidade: da abordagem ecológica à 
interface com a economia; Examinar a institucionalização do conceito de Desenvolvimento Sustentável: da 
Conferência de Estocolmo (1972) aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS); Desenvolvimento 
– O que é desenvolvimento: principais abordagens; Como medir desenvolvimento; Sustentabilidade – 
Abordagens ecológica e econômica; Como medir sustentabilidade; Desenvolvimento Sustentável; De 
Estocolmo (1972) ao pós-Cúpula da Terra (1992); Economia Verde e Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável. 
 

 SUSTENTABILIDADE NA ESTRATÉGIA EMPRESARIAL 
A busca por um desenvolvimento sustentável deixa cada vez mais evidente o papel do setor privado. 
Tanto pelo seu poder econômico quanto por sua capacidade de mobilizar competências e recursos 
diversos, as empresas se tornaram um ator fundamental na construção de soluções que promovam 
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viabilidade econômica, equilíbrio ambiental e justiça social. Ao mesmo tempo, as premissas e conceitos 
tradicionalmente usados na condução dos negócios parecem não responder à complexidade dos desafios 
que hoje enfrentamos.  
Frente a essas limitações do business as usual torna-se imperativo revisitarmos os princípios e práticas 
que hoje orientam a criação de valor pelas empresas. Esta criação se dá em sintonia com os interesses 
legítimos dos stakeholders? Ela leva em conta a capacidade de suporte dos ecossistemas e a necessidade 
de redução das desigualdades sociais? 
Para contribuir com respostas a essas perguntas, esta disciplina tem como objetivos oferecer aos 
participantes oportunidades para: i) analisar a evolução dos conceitos de responsabilidade social e 
sustentabilidade empresarial; ii) informar-se e refletir criticamente sobre o tema da sustentabilidade no 
contexto empresarial; iii) examinar como as empresas incorporam aspectos socioambientais em seus 
modelos de negócio, estratégias e práticas de gestão; iv) adquirir referências que contribuam para lidar 
com os desafios e oportunidades decorrentes da incorporação da sustentabilidade no contexto 
empresarial. 
 

 MUDANÇAS CLIMÁTICAS: REGULAÇÃO E GESTÃO EMPRESARIAL 
O objetivo da disciplina é contribuir para que os profissionais envolvidos com a gestão estratégica 
compreendam e discutam, com profundidade, os elementos e desafios fundamentais da transição de uma 
economia intensiva em carbono e vulnerável às mudanças climáticas para uma economia de baixo 
carbono e resiliente. Os principais desafios e dilemas que a disciplina tratará serão: i) regulatórios e de 
governança nos âmbitos global e nacional; ii) o papel das empresas e governos no contexto atual e 
também em uma perspectiva pós-2020. A disciplina compreenderá o estudo das políticas públicas e das 
iniciativas empresariais em clima atuais e as novas perspectivas trazidas pela agenda pós-2020. Serão 
estudados o enquadramento jurídico-internacional do tema, o histórico e o processo das negociações 
internacionais no âmbito da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e o Acordo 
de Paris. Serão discutidas também diferentes experiências nacionais e subnacionais na estruturação e 
implementação de políticas sobre mudança do clima para que o caso brasileiro seja estudado em maior 
profundidade. Os principais pilares que nortearão a discussão são governança, instrumentos econômicos, 
planejamento público e privado. Nesse contexto, a atuação do Estado, o posicionamento de empresas e 
os impactos na gestão empresarial estarão no foco dos debates. 
 

 CONSUMO, SUSTENTABILIDADE E CIDADANIA  

É amplamente reconhecido que os estilos de vida -  individuais e coletivos -  são fatores cruciais na busca 
pela sustentabilidade planetária, e também determinantes para o sucesso de empresas e produtos. 
Sujeito das ações cotidianas que materializam essas tendências, o consumidor ocupa posição central na 
união entre negócios e sustentabilidade: afinal, são suas decisões e preferências que objetivamente 
influenciarão o comportamento das empresas.  
É natural, portanto, o surgimento de propostas para a conquista de ator tão poderoso: “se os 
consumidores exigirem sustentabilidade, as empresas não terão outro remédio que não entregá-la”. 
Existem nesse raciocínio oportunidades reais para ação individual na esfera pública, mas, também, 
importantes obstáculos. 
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Apresentar essa problemática, discutindo as possibilidades e limitações do engajamento de consumidores 
em causas públicas, é o objetivo desta disciplina, que oferece aos alunos uma base conceitual e 
instrumental para incorporação do consumo ao seu repertório pessoal e profissional no campo da 
sustentabilidade. 
 

 GERINDO CADEIAS DE VALOR: ESTRATÉGIAS E FERRAMENTAS PARA UMA GESTÃO 

EMPRESARIAL SUSTENTÁVEL 
Considerando o deslocamento da competição empresarial para a esfera das cadeias de valor globais e 
reconhecendo-se a crescente demanda pela incorporação de aspectos socioambientais por organizações 
empresariais, os objetivos deste curso são: examinar de que forma aspectos socioambientais influenciam 
cadeias de valor globais; avaliar o papel dos diferentes tipos de organizações (empresas de pequeno ao 
grande porte, cooperativas, ONGs, governos, etc.) que influenciam as práticas socioambientais nessas 
cadeias; identificar as melhores práticas encontradas em casos nacionais e internacionais; reconhecer 
iniciativas orientadas ao incentivo da sustentabilidade ao longo de cadeias de valor que atendem as 
demandas da sociedade por modelos mais sustentáveis de desenvolvimento de forma conciliada à 
geração de valor à organização. 
 

 ANTICORRUPÇÃO E COMPLIANCE 
O curso tem como objetivo discutir aspectos as origens da corrupção e formas de evita-la no ambiente de 
negócios. 
 

 SUSTENTABILIDADE EM CAMPO 
Por meio do contato direto com realidades contrastantes que se apresentam na região a ser visitada, a 
disciplina tem como objetivos:  
• Tangibilizar os dilemas e oportunidades associados às questões econômicas, sociais e ambientais no 
contexto de organizações públicas, privadas e não governamentais, na complexidade com que os mesmos 
se apresentam na realidade. 
• Promover a investigação dos diversos modelos de preservação e desenvolvimento presentes no 
território a ser visitado, a partir do contato direto com diferentes realidades e atores (empresas, 
comunidades locais, ONGs etc). 
• Promover atividades associadas ao Projeto de Si Mesmo levando em conta a Dimensão Relacional. 

 

 ROI DE SUSTENTABILIDADE 
Nessa disciplina serão discutidas técnicas de orçamento de capital: projeção de fluxos de caixa e análises 
de retorno e sua aplicação na realidade dos projetos típicos de áreas de sustentabilidade. Serão também 
discutidos como os temas de sustentabilidade apresentam desafios para os processos tradicio nais em 
finanças corporativas.  
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 DESENVOLVIMENTO LOCAL: CIDADES E TERRITÓRIOS 
O objetivo da disciplina Desenvolvimento Local: Cidades e Territórios é explorar o tema de 
desenvolvimento local no Brasil a partir de dois recortes.  
O primeiro recorte está ligado aos desafios urbanos contemporâneos, a exemplo das desigualdades 
sociais, da escassez de recursos hídricos e da sobrecarga na infraestrutura e serviços públicos, cujos 
efeitos estão provocando a aceleração do desenvolvimento de iniciativas inovadoras no campo da 
sustentabilidade urbana. Neste contexto, a importância da articulação intersetorial e, mais 
especificamente, da contribuição do setor empresarial na busca por cidades com mais qualidade de vida 
se evidencia. Assim, esta parte da disciplina pretende contribuir para a apresentação de conceitos 
fundamentais e de experiências no campo das cidades sustentáveis, das tecnologias verdes urbanas e da 
participação social urbana local. Serão explorados os seguintes macro temas: Cidades Verdes (Mobilidade, 
Energias Renováveis, Recursos Hídricos, TIC Verde, Parques Industriais Verdes, Consumo e Resíduos); 
Economia colaborativa/criativa; Governança local e participação cidadã; Revitalização e ocupação de 
espaços públicos. 
Já o segundo recorte foca nos efeitos do processo de instalação de grandes empreendimentos a partir de 
uma abordagem local, em especial em territórios com vulnerabilidades agravadas (a exemplo da região 
amazônica). A compreensão e o debate sobre as oportunidades e os desafios para as políticas públicas, 
práticas empresariais e iniciativas da sociedade civil voltadas ao planejamento e gestão das regiões que 
recebem tais empreendimentos nortearão os encontros desta parte. Experiências no Brasil serão 
exploradas com o objetivo de identificar esforços de descentralização do planejamento e gestão 
territorial, do fortalecimento de capacidades e instituições locais, da governança e da participação social, 
e também de práticas e ferramentas para a internalização do desenvolvimento local na gestão 
empresarial.  
Para embasar as discussões em ambas as partes, serão apresentados e discutidos conceitos e princípios 
transversais à ideia de desenvolvimento local, a exemplo de território, capitais, participação e controle 
social, fortalecimento de capacidades institucionais locais, desenvolvimento endógeno X desenvolvimento 
exógeno.  Além disso, um conjunto de políticas públicas e de iniciativas empresariais voltadas ao 
desenvolvimento local será explorado, seja do ponto de vista dos esforços de descentralização do 
planejamento e gestão territorial, do fortalecimento de capacidades e instituições locais e da participação 
social, ou de práticas e ferramentas para a internalização do desenvolvimento local na gestão empresarial. 
Espera-se que essa imersão na dimensão local permitirá aos participantes aprimorar as capacidades para 
compreender e problematizar os dilemas e os desafios do desenvolvimento a partir das complexas 
interações entre sociedade local e meio ambiente, e os trade-offs entre políticas nacionais de 
desenvolvimento X desenvolvimento local. 
 

 INCLUSÃO FINANCEIRA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 
O objetivo desta disciplina, de característica interdisciplinar, é discutir inclusão financeira e 
desenvolvimento, ressaltando a evolução das micro finanças e os diferentes papeis que as Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TIC) podem desempenhar como instrumento para facilitar o caminho para a 
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inclusão. O foco é o cenário brasileiro, mas durante o curso serão extensivamente abordados exemplos de 
outras culturas e territórios. 
 

 CULTURA DE CONSUMO 
Apresentar as referências históricas da cultura do consumo. Abordar temas já consolidados na literatura 
sobre as relações entre cultura, consumo e mercado, relacionando-os com as teorias explicativas sobre a 
estruturação e o funcionamento desse tipo de cultura. 
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LINHA FINANÇAS E CONTROLADORIA 
 
DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS ESPECÍFICAS 
 

 BUSINESS PERFORMANCE MANAGEMENT 
Desenvolver conhecimentos e habilidades para aplicar técnicas de controle gerencial e informações 
quantitativas e qualitativas na tomada de decisão, planejamento, avaliação de desempenho e controle dos 
negócios. 
 

 ESTRATÉGIA FINANCEIRA 
This seminar aims to introduce participants to key topics in Corporate Finance .Sessions are structured so 
the student can apply such knowledge in pratical situations. Course contect strictly follows ACCA’s 
guidelines for Financial Management. 
 

 DESAFIO COMPETITIVO: APRESENTAÇÃO, SELEÇÃO E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS REAIS 

Desenvolver conhecimentos e habilidades em temas inovadores que poderão melhorar de forma 
incremental ou radical o trabalho da Função Financeira e a sua relação com outras áreas da organização. A 
EY irá trabalhar em parceria com a FGV para trazer novas visões baseadas em tecnologias, data analytics e 
processos que poderão contribuir para a sofisticação da Função Financeira. Com a disciplina Desafio 
Competitivo 1 será possível trazer aos alunos a possibilidade de construir uma visão de aplicação dessas 
visões inovadoras numa empresa real. 
 
 

DISCIPLINAS ESPECÍFICAS DA LINHA 
 

 DIREITO EMPRESARIAL E RESPONSABILIDADE CORPORATIVA 
Desenvolver conhecimentos e habilidades para compreensão da ordem jurídica geral sob a qual os 
negócios internacionais se desenvolvem. Desenvolver conhecimento sobre questões jurídicas relacionadas 
ao direito empresarial e dos negócios, identificando problemas e situações que demandam a necessidade 
de buscar consultoria jurídica especializada. 
 

 GLOBAL FINANCIAL REPORTING 
This seminar aims to develop knowledge and skills in understanding and applying accounting standards 
and the theoretical framework in the preparation of financial statements of entities, including groups and 
how to analyse and interpret those financial statements. Hence, it aims to introduce participants to key 
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topics in Corporate Reporting (P2). Sessions are structured so that student can apply such knowledge in 
practical situations. Course content strictly follows ACCA’s guidelines for Financial Reporting (F7). 
 

 TAX STRATEGY 
Economia legítima de impostos e racionalização de procedimentos tributários. Teses principais de 
planejamento tributário no Brasil. Governança Corporativa e Tributária e Planejamento Tributário. Riscos e 
Oportunidades de Questionamento Judicial de Tributos. 
 

 FINANÇAS INTERNACIONAIS: 
Esta disciplina objetiva abordar aspectos das tomadas de decisão financeiras num cenário globalizado e 
como isso se reflete sobre a competitividade das empresas brasileiras. Dessa forma, pretende capacitar os 
futuros mestres em administração a compreender os fluxos financeiros internacionais e seus impactos 
tanto a nível estratégico quanto operacional das empresas, bem como conhecer as características 
peculiares dos mercados emergentes frente aos desafios da globalização financeira. 
 

 FINANÇAS INTEGRADAS EM MARKETING E VENDAS: 
É sabido que avaliar o desempenho das atividades de marketing a fim de tornar o embasamento das 
decisões na área menos subjetivo torna-se cada vez mais relevante. Profissionais de marketing têm sido 
cobrados para justificarem as suas decisões e demonstrarem o retorno obtido em termos de impacto no 
consumidor, ativos de marketing (como valor da marca e do cliente), posição financeira, de mercado e 
competitiva. Em virtude disso, a integração entre temas de marketing, vendas e finanças pode contribuir 
com competências, processos e ferramentas para que organizações prestem contas da área de marketing 
e aumentem o retorno gerado pelos recursos utilizados em atividades mercadológicas de produto, preço, 
canais de distribuição, comunicação e força de vendas.  
A disciplina tem a proposta de apresentar situações de mensuração de resultados, uso de dados, métricas 
e análises com foco em melhor alocar recursos entre prioridades que competem entre si por verbas de 
marketing e vendas. 
A disciplina objetiva que o participante: (i) entenda como calcular e interpretar as principais métricas de 
marketing, descreva como são construídas e como utilizá-las na tomada de decisão; (ii) avalie os 
resultados provenientes dos planos de marketing e vendas, explique variações, avalie o desempenho de 
suas aplicações e identifique pontos de alavancagem para aperfeiçoamento das decisões; (iii) compreenda 
como relacionar as verbas utilizadas em atividades mercadológicas com o resultado de vendas, 
participação de mercado e lucratividade das empresas nas diferentes abordagens para a alocação de 
recursos apresentadas no curso. 
 

 INTEGRANDO FINANÇAS E SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 
Esta disciplina objetiva analisar situações de negócios que envolvem a integração entre conhecimentos de 
finanças aplicados a decisões de operações e supply chain management, como planejamento de demanda 
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e gestão de compras, gestão de estoque, custos logísticos e Total Cost of Ownership, precificação do valor 
agregado pela logística. 
 

 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PERFORMANCE 
Gestão e controle. Controle pessoal e cultural. Desenvolvimento de sistemas de mensuração e 
performance. Alinhamento de metas de performance a incentivos. Combinação de métricas e outros 
remédios para o problema da miopia dos indicadores financeiros. Identificação e gestão de riscos 
estratégicos. 

 
DISCIPLINAS ELETIVAS 
 

 AUDIT E ASSURANCE 
To develop knowledge and understanding of the process of carrying out the assurance engagement and its 
application in the context of the professional regulatory framework. Content: Audit framework and 
regulation; Planning and risk assessment; Internal control; Audit evidence; Review and reporting. 
 

 EXCELLENCE IN FAMILY BUSINESS 
Essa disciplina tem o objetivo dar aos alunos uma ampla visão das peculiaridades das empresas familiares. 
Trata-se de um curso interdisciplinar, abordando temas relacionados à estratégia e gestão financeira das 
empresas, bem como aspectos da governança corporativa dessas empresas. Durante o curso será 
desenvolvido um trabalho desafio orientado por um sócio da Ernest Young (parceira nesta disciplina). Ao 
término, os alunos serão capazes de traçar diretrizes e ações críticas, traçar a estratégia financeira de 
investimento e financiamento, de forma a implementar a profissionalização, sucessão e continuidade de 
empresas familiares. 

 INOVAÇÃO E CO-CRIAÇÃO 
O curso tem como objetivo exercitar e desenvolver o pensamento criativo, expandindo as perspectivas 
individuais para além do raciocínio analítico. O aluno deverá mobilizar recursos de forma eficiente no 
reconhecimento de oportunidades, definição e redefinição de problemas e geração de ideias para sua 
resolução. Por meio de inúmeras atividades práticas realizadas ao longo do curso, pretende-se incentivar a 
expansão da criatividade e inovação tanto individual como em equipes por meio da co-criação em 
equipes, de forma que cada participante desenvolva uma mentalidade (mindset) mais ampla para 
executar novos projetos em sua vida pessoal e profissional. 
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LINHA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS ESPECÍFICAS 
 

 DIMENSÃO DO USO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 
Esta disciplina tem como objetivo tratar, utilizando modelos teóricos e práticos, de como estabelecer 
vínculo da TI com as características do Mercado (modelos de estratégia, competitividade, regulamentação 
etc. => como identificar e responder as pressões do mercado usando TI), da Organização (modelo de 
negócio, estratégia, processos etc. => como identificar e aproveitar oportunidades e necessidades da 
empresa usando TI), dos Indivíduos (perfis dos indivíduos internos e externos => como os indivíduos 
afetam e são afetados pelo uso de TI, direta e indiretamente); e TI (disponíveis e assimiladas => como a 
empresa busca eficiência e/ou ruptura usando TI. 
 

 TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, ESTRATÉGIA E COMPETITIVIDADE 
Esta disciplina tem como objetivo apresentar, discutir e articular visões de algumas das principais 
abordagens atualmente empregadas na análise da estratégia de negócios voltada para a competitividade, 
empregando as principais tendências atuais em Tecnologia da Informação. Embora não seja uma disciplina 
formal sobre estratégia, esta envolve a articulação de múltiplas abordagens estratégicas, tanto as 
consideradas clássicas derivadas da Economia, como a análise setorial e custos de transação, como 
também abordagens como a visão de que a tecnologia pode ser um recurso combinável 
convenientemente com outros tipos de recursos (RBV) para a obtenção de resultados superiores. Além da 
tecnologia, a disciplina também visitará alguns modelos focados no uso apropriado da informação visando 
resultados superiores, como criação e desenvolvimento de conhecimento e inovação, bem como aspectos 
do comportamento social para contribuir com a compreensão dos mecanismos de geração de 
desempenho superior em organizações. 
 

 USO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NAS EMPRESAS 
Esta disciplina tem como objetivo apesentar e discutir os modelos para identificar o gap entre tecnologia 
disponível e assimilada, e as consequências inerente à existência desta diferença, com benchmarking com 
mercado e setor, usando várias fontes e estrutura para análise interna. 
 

 PROCESSOS, SISTEMAS, APLICATIVOS E SOCIAL BUSINESS 
Esta disciplina tem como objetivo discutir os processos como conceito fundamental no projeto dos meios 
pelos quais uma empresa pretende produzir e entregar seus produtos e serviços; a identificação dos 
problemas que podem incluir custos e ausência de flexibilidade dos sistemas legados; e a falta de diálogo 
entre TI e áreas de negócios. O importante é compreender que a implantação de TI transcende ao 
determinismo tecnológico, e que seu reflexo percorre toda organização, modifica o arranjo e a forma do 
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trabalho organizacional. Em especial nos modelos de Social Business relacionados à Economia 
Colaborativa. 
 

 MODELO DE NEGÓCIOS NA ERA DIGITAL 
Esta disciplina tem por objetivo principal apresentar e discutir os diferentes modelos de negócio 
suportados pelo uso cada vez mais intensivo de TI, analisando também as implicações dessas inovações 
para as empresas e para a sociedade. 
A tecnologia da informação assume um papel cada vez mais estratégico nas organizações modernas, seja 
como meio para aprimorar os processos empresariais, seja pela oportunidade da redefinição de escopo e 
inovação em modelos de negócio.  
Muitas oportunidades emergentes são favorecidas ou mesmo propiciadas pela TI, contudo os 
administradores precisam estar preparados para reconhece-las, antecipá-las e por fim aproveitá-las, de 
modo a garantir os resultados almejados pelas organizações e novos empreendedores. 
 

 BIG DATA, ANALYTICS E DATA SCIENCE 
Esta disciplina tem por objetivo principal a discussão de conceitos e práticas amplamente vivenciados nas 
organizações, que transcendem o tradicional conceito de Business Intelligence para uma perspectiva 
voltada à Inteligência Analítica e Ciência de Dados. 
O enfoque será a apresentação de técnicas analíticas avançadas e revisita a técnicas analíticas tradicionais 
que devem ser ajustadas a contextos envolvendo novos paradigmas advindos do Big Data Analytics 
(volume em larguíssima escala, velocidade não controlada, alta diversidade de dados); e a discussão e 
aplicação das técnicas em estudos de caso. 
O questionamento principal será “Para que serve e para que não serve?”, e secundário “Como funciona?”, 
com aderência entre a Ciência de Dados e as Estratégias de Negócios. 
 

 VALOR DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 
Esta disciplina tem como objetivo apesentar e discutir os modelos para identificar o valor do uso de 
Tecnologia de Informação, as práticas para entregar este valor nos indicadores de desempenho, e as 
estratégias para acompanhar a geração deste valor. 

 
DISCIPLINAS ELETIVAS 

 

 INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO APLICADAS AO NEGÓCIO: INTERNET DAS 

COISAS 
Esta disciplina tem por objetivo principal conhecer as inovações tecnológicas com maior potencial 
disruptivo nos ambientes empresariais, de modo a identificar, também, as oportunidades e as possíveis 
alterações na forma das empresas realizarem seus negócios. 
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Os ambientes de negócio estão em constante transformação impulsionados por inovações tecnológicas e 
por formas criativas de se utilizar a TI. Algumas tendências tecnológicas representam atualmente um 
grande potencial transformacional, tanto em modelos de negócio quando nas dinâmicas de mercado.  
A disciplina terá foco nos principais elementos que impulsionam a transformação digital e nos requisitos, 
desafios e dilemas dos gestores que necessitam, na dimensão estratégica, avaliar e conciliar a trajetória de 
diferentes tendências tecnológicas; ao passo que, na dimensão tática, precisam conduzir, orçar, propor e 
implantar medidas práticas e de alcance imediato. 
O equilíbrio entre estas duas forças será o tema central da disciplina, com ênfase nos aspectos de 
infraestrutura analítica e a engenharia de dados, que devem sustentar a aplicação das tecnologias 
emergentes. A abordagem didática será centrada nas questões “para que serve? Para que não serve?”; e 
“o que precisa ser feito para funcionar direito”; e com esforço secundário no aspecto “como funciona?”. 
 

 ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 
Esta disciplina tem como objetivo apresentar e discutir a administração e estratégia de TI orientadas para 
a consecução dos resultados organizacionais, os desafios na realização de seu valor e as diversas 
implicações na sociedade, num contexto de transformação digital. Uma das questões críticas na gestão da 
Tecnologia de Informação é como garantir que o seu potencial seja plenamente alcançado, garantindo 
perenidade aos negócios e efeitos positivos na sociedade. 
 

 GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL: 
Esta disciplina tem por objetivo apresentar os fundamentos, técnicas, ferramentas e as tendências do 
gerenciamento de projetos de TI sob a perspectiva da transformação digital. 
As organizações têm buscado aproveitar seus ativos de TI já implementados e aqueles advindo da 
inovação tecnológica, para migrar para uma transformação digital de seus modelos de negócio, 
interagindo de forma transparente e virtual com os vários stakeholders em sua rede de valor. 
As necessidades de integração de canais, sistemas, aplicativos, serviços, bases de dados, infraestrutura e 
dispositivos surgem nas organizações (bem como a convergência de tecnologias e plataformas) para que 
de fato possam vivenciar uma economia de rede. 
Implementar uma estratégia de transformação digital utilizando os ativos e recursos da TI requer o 
desenvolvimento de projetos sob uma abordagem sistemática e estruturada, integradora e convergente. 
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ELETIVA 
 

 DIDÁTICA DE ENSINO PARA O ENSINO SUPERIOR 
O curso tem como objetivo refletir sobre as mudanças nos processos de ensino e aprendizagem, 
apresentar os elementos institucionais da atividade docente (projeto político pedagógico, programa de 
disciplina, planejamento de aulas) e abordar, de forma teórica e prática, os principais elementos da prática 
docente, apresentando as diferentes técnicas utilizadas pelo docente: aulas expositivas, aulas debate, 
metodologias ativas de ensino e aprendizagem (estudos de caso, dinâmicas, projetos etc). As aulas serão 
divididas entre aulas à distância e aulas práticas. 
 

 BLOCKCHAIN PARA A INOVAÇÃO CORPORATIVA 
Você já pensou nas oportunidades de sua empresa ser pioneira no uso do blockchain no Brasil? Você já 
pensou em um Brasil com menos burocracia e processos menos burocráticos? Mais além do Bitcoin e das 
demais criptomoedas, o blockchain promete revolucionar os mais variados setores da economia, 
oferecendo diferentes tipos de contratos e ferramentas de controle para o mundo dos negócios. 
Neste curso, os participantes poderão simular, por exemplo, a criação de uma criptomoeda setorial ou 
corporativa. Através dela, funcionários, fornecedores, clientes e toda a cadeia de valor de uma empresa 
ou de um setor empresarial poderá reduzir seus custos de transação, transferindo propriedades de forma 
direta e praticamente sem custos financeiros. Além disso, os participantes poderão realizar seus primeiros 
smart contracts, permitindo que suas empresas ganhem uma agilidade transacional sem precedentes.  
Estabelecendo diálogo com alguns dos principais experts desta nascente indústria no Brasil, que 
participarão do curso como guest speakers, os participantes deste curso estarão aptos a liderar o uso do 
blockchain para o aumento da competitividade de suas empresas não apenas a nível nacional mas 
também internacional. 

 LEIS ANTICORRUPÇÃO E COMPLIANCE E SEUS IMPACTOS NA COMPETITIVIDADE DE 

EMPRESAS GLOBAIS 
A corrupção é um fenômeno global. A compreensão do mundo de hoje passa pelo entendimento do que é 
corrupção, de quais são as suas causas e principais formas e, de quais são os custos decorrentes das 
práticas ilícitas. Quais os impactos na competitividade das empresas das leis anticorrupção e dos 
mecanismos de compliance na esfera doméstica e internacional? Este curso visa oferecer aos alunos uma 
análise sobre corrupção e mecanismos de compliance a nível global, através do exame dos principais casos 
de corrupção de nossos dias. Ênfase é dada, incialmente, à implementação de medidas preventivas e de 
boa governança, tanto no setor público quanto no privado, para reduzir o risco de ocorrência de casos de 
corrupção. Em seguida, a disciplina trata das ferramentas necessárias para aprimorar os padrões de 
compliance das empresas na luta contra a corrupção. Quais ferramentas funcionam? Quais ferramentas 
não funcionam? Por quê? Quais os limites dos departamentos de compliance? Por fim, a disciplina 
examina o trabalho desenvolvido por autoridades anticorrupção, numa perspectiva global, papel esse 
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crucial na localização, punição e congelamento de ativos e fundos oriundos da corrupção e de sua 
devolução aos seus legítimos proprietários. 

 ESTRATÉGIAS PARA A PREVENÇÃO DE PROBLEMAS JUDICIAIS E AUMENTO DA 

COMPETITIVIDADE NAS EMPRESAS BRASILEIRAS 
O passivo decorrente de litígios judiciais, notadamente os decorrentes de relações de trabalho e de 
consumo, é um fator de perda de competitividade de muitas empresas brasileiras. Conhecer bem como 
estão estruturadas as leis de proteção ao trabalhador e ao consumidor e traçar uma estratégia adequada 
para a prevenção de problemas dessa natureza, assim como para a elaboração de planos de administração 
dos riscos inerentes à atividade, de redução do passivo trabalhista e consumerista e de negociação de 
acordos judiciais é essencial para a empresa que deseja se destacar no mercado interno e internacional e 
representa um relevante diferencial competitivo. O objetivo da presente disciplina é apresentar noções 
introdutórios acerca do ordenamento jurídico brasileiro, em especial das particularidades como está 
protegida a relação de trabalho, a relação de consumo, e as questões societárias que mais geram disputas 
entre sócios no país, apresentar técnicas para provisionamento e contingenciamento de débitos 
decorrentes de processos judiciais, para elaboração de acordos judiciais e para litigar responsavelmente 
em busca da consolidação de uma jurisprudência favorável. 

 POLITICAL STRATEGIES OF MULTINATIONAL COMPANIES 
Governments all over the world can both impose costs and generate competitive advantages for 
multinational companies. Either way multinational companies cannot ignore the impact of governments 
on their global value chain. This course will focus on political strategies of multinational companies 
focusing on the relationship between the headquarters, subsidiaries and governments. The course will 
help students to develop their corporate diplomatic skills.  
The course will discuss how multinational companies emerged as global actors, how they negotiate with 
governments, what is corporate diplomacy and corporate diplomats, how nongovernmental actors can 
affect companies and how to deal with institutional voids in emerging markets. 
The classes will be composed of lectures, business cases, discussion forums and other resources that will 
help students to connect business strategy concepts to international politics, and to connect them to the 
real world of government-multinational companies’ relationship. 

 REDAÇÃO DE CASOS PARA ENSINO 
O caso de ensino é tido como uma das principais técnicas de aprendizagem ativa no contexto de cursos de 
Administração e em capacitações organizacionais. Este curso se propõe a ensinar a escrever um caso de 
ensino, passando pela seleção de uma boa situação real, pesquisa da situação (personagens, eventos, 
decisão a ser tomada), roteirização do caso, redação do caso e elaboração de uma nota de ensino.   
O curso se destina a todos aqueles que têm interesse em escrever um caso de ensino. Entende-se que isso 
se aplica tanto no ambiente acadêmico, para fins de publicação, como no ambiente empresarial, visto que 
casos são ótimas ferramentas para discussão de problemas organizacionais e capacitação de executivos e 
gestores sobre o processo de tomada de decisão. 
 

 

mailto:mestradosespecializados@fgv.br
http://www.fgv.br/

