
MBA Cronograma: MBA FGV Online

Curso: MBA Executivo Gestão com Ênfase em Logística e Supply Chain Management
Oferta: 2021.2

de 14/06/21 a 18/06/21

15/06/21

17/06/21

das 18h às 21h

(24h/a on-line )   de 21/06/21  a 16/07/21

Encontros com o Coordenador Acadêmico
2

a definir

a definir

a definir

Cronograma do Curso

Disciplina a distância 1 24h/aula
Matemática Financeira de 19/07/21 a 27/08/21
Disciplina a distância 2 24h/aula
Marketing de 19/07/21 a 27/08/21
Disciplina a distância 3 24h/aula
Contabilidade Financeira de 30/08/21 a 08/10/21
Disciplina a distância 4 24h/aula
Gestão de Projetos de 30/08/21 a 08/10/21
Disciplina a distância 5 24h/aula
Gestão da Cadeia de Suprimento de 11/10/21 a 19/11/21
Disciplina a distância 6 24h/aula
Transporte e Distribuição de 11/10/21 a 19/11/21
Disciplina a distância 7 24h/aula
Custos Logísticos de 22/11/21 a 21/01/22
Disciplina a distância 8 24h/aula
Aspectos Tributários da Cadeia de Suprimento de 22/11/21 a 21/01/22
Recesso de Fim de Ano de 18/12/21 a 09/01/22

Disciplina a distância 9 24h/aula
Gestão Estratégica de 24/01/22 a 11/03/22
Disciplina a distância 10 24h/aula
Gestão de Pessoas de 24/01/22 a 11/03/22
Recesso de Carnaval de 26/02/22 a 06/03/22

Disciplina a distância 11 24h/aula
Negociação e Administração de Conflitos de 14/03/22 a 22/04/22
Disciplina a distância 12 24h/aula
Economia Empresarial de 14/03/22 a 22/04/22
Disciplina a distância 13 24h/aula
Procurement e Desenvolvimento de Fornecedores de 25/04/22 a 03/06/22
Disciplina a distância 14 24h/aula
Gestão da Produção e das Operações Logísticas de 25/04/22 a 03/06/22
Disciplina a distância 15 24h/aula
Logística do Varejo de 06/06/22 a 15/07/22
Disciplina a distância 16 24h/aula

ARGo – Alternate Reality Goals

das 19h às 20h30

Primeiro Encontro

Evento ao vivo de boas vindas do Coordenador, apresentação acadêmica do 
curso e palestra inaugural das 19h às 20h30

Segundo Encontro

Evento ao vivo de conversa com palestra sobre perspectivas do mercado na 
atuação do especialista da área.

Terceiro Encontro 

Evento ao vivo de conversa com palestra sobre perspectivas do mercado na 
atuação do especialista da área.

das 19h às 20h30

Workshop  - Liderança e Soft Skills (4h/a on-line )

Conexão FGV

Webcast  de Apresentação do Curso
1

Evento ao vivo de Apresentação do Curso e metodologia. das 19h às 21h

Introdução ao curso, ambientação à plataforma e adaptação à 
metodologia, network e preparação para o ARGo



Logística Internacional de 06/06/22 a 15/07/22

Cronograma da etapa de Avaliação do Curso

FGV Business Challenge – Disciplina Blended
3 24h/aula de 18/07/22 a 13/08/22

etapa on-line: jogo – simulador de estratégia (SDE) de 18/07/22 a 12/08/22

13/08/22

Observações:

3A etapa presencial da disciplina blended , o Seminário presencial de Encerramento, é realizado no Polo Presencial selecionado no 
momento da matrícula. A alteração da localidade do Seminário pode ser solicitada até 60 dias antes do encontro. A ausência na etapa 
presencial implicará, automaticamente, em reprovação nas 72h/aula da disciplina blended . Sua reposição deverá ser realizada como 
Cumprimento da disciplina (etapa on-line e presencial).

1O Webcast  de Apresentação do Curso será transmitido ao vivo, na plataforma Zoom . As informações para acesso serão enviadas 
por e-mail e também disponibilizadas na plataforma do curso, o eClass  FGV.
2As informações de agendamento serão disponibilizadas na plataforma do curso, o eClass  FGV. Fique atento à área de notícias das 
disciplinas.

Etapa presencial:

Etapa on-line:

Seminário Presencial de Encerramento3



 

 
                                                                                                  

 

Ementas e Conteúdo Programático 

 

DISCIPLINA ARGo – Alternate Reality Goal 

CARGA HORÁRIA 24h 

OBJETIVOS Desenvolver competências transversais (liderança, trabalho em equipe, 

pesquisa, solução de problemas, gestão de carreira, etc.) – soft skills –, 

favorecendo a transdiciplinaridade e a ampliação do networking entre os alunos 

dos diferentes cursos de MBA on-line dos Núcleos e das diversas Conveniadas. 

EMENTA O jogo, os personagens, as mecânicas, os mistérios e as narrativas do ARGo 

tomam por base o mito grego dos Argonautas, que foi transformado em poema 

épico por Apolônio de Rodes, em 250 a.C. – A Argonáutica. A viagem de Jasão e 

dos mais de 50 heróis que partiram na nau Argo em busca do velocino de ouro 

simboliza a luta contra a banalização, em favor da verdade e da racionalidade, 

por meio da colaboração – valores que se coadunam aos do objetivo específico 

do jogo. 

 

DISCIPLINA Matemática Financeira 

CARGA HORÁRIA 24h 

OBJETIVOS Empregar os conceitos de relações fundamentais, taxa de juros e regime de 

juros simples e compostos. Além disso, aplicar os sistemas de amortização e os 

conceitos de desconto, VPL e TIR. 

EMENTA Possui extrema importância para a tomada de decisões financeiras, tanto de 

caráter pessoal quanto empresarial, auxiliando no processo de maximização de 

resultados empresariais. 

PROGRAMA  Módulo 1. Relação fundamental e taxa de juros 

 representação gráfica de um fluxo de caixa 

 capital, juros e montante 

 relação de equivalência de capitais para um período 

 

Módulo 2. Regime de juros simples 

 conceito e utilização 

 cálculo do montante, número de períodos, taxa de juros 

 taxas de juros equivalentes simples 

 equivalência de capitais em juros simples 

 

Módulo 3. Regime de juros compostos 

 conceito e utilização 

 cálculo do montante, número de períodos, taxa de juros 

 taxa de juros equivalentes compostas 

 transformação entre taxas nominais e taxas efetivas 

 

Módulo 4. Séries uniformes 

 conceitos e utilização 

 cálculo do valor presente e valor futuro 
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 anuidades e perpetuidades 

 séries uniformes e não uniformes 

 

Módulo 5. Sistema de amortização 

 conceito e utilização 

 sistema Price 

 sistema SAC 

 sistema americano 

 

Módulo 6. Descontos 

 conceito e utilização 

 desconto simples 

 desconto composto 

 

Módulo 7. Introdução aos conceitos de VPL e TIR 

 VPL: aplicações básicas 

 TIR: aplicações básicas 

BIBLIOGRAFIA MENDONÇA, Luiz Geraldo; BOGGIS, George Joseph; GASPAR, Luiz Alfredo; 

HERINGER, Marcos Guilherme. Matemática Financeira. 11. ed. Rio de Janeiro: 

Editora FGV, 2013. 

PUCCINI, Abelardo de Lima. Matemática Financeira: objetiva e aplicada. 10. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2017. 

SAMANEZ, Carlos Patrício. Matemática Financeira. 6. ed. São Paulo: Pearson, 

2010. 

 

DISCIPLINA Marketing 

CARGA HORÁRIA 24h 

OBJETIVOS Abordar a importância do marketing, que deixou de ser associado à divulgação 

de marcas, produtos e serviços para ser tratado como uma ferramenta 

estratégica da empresa cuja intenção é manter-se competitiva no mercado. 

EMENTA Apresenta uma proposta criativa e inovadora por abordar a comunicação com o 

cliente de forma a encantá-lo e convencê-lo a comprar uma marca, um produto 

ou um serviço. 

PROGRAMA  Módulo 1. Fundamentos de marketing 

 introdução ao marketing 

 escopo de marketing 

 marketing nas empresas 

 ambientes de marketing 

 

Módulo 2. Identificação do consumidor e posicionamento da empresa no 

mercado 

 comportamento do consumidor 

 marketing de relacionamento 
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 segmentação 

 posicionamento 

 

Módulo 3. Marketing estratégico 

 o marketing estratégico 

 estratégias para o mix de marketing 

 comunicação integrada de marketing 

 

Módulo 4. Tecnologia e marketing 

 tecnologia e marketing 

 avaliação das atividades tecnológicas de marketing 

BIBLIOGRAFIA KOTLER, Philip. Marketing 3.0: as forças que estão definindo o novo marketing 

centrado no ser humano. Rio de Janeiro: Campus, 2010. 

GODIN, Seth. Marketing de permissão: transformando desconhecidos em amigos 

e amigos em clientes. Rio de Janeiro: Campus, 2000. 

RIES, Al; TROUT, Jack. As 22 leis consagradas de marketing. São Paulo: Makron 

Books, 1993. 

TROUT, Jack. Estratégias de marketing. São Paulo: Makron Books, 2001. 

PORTER, Michael. Estratégia competitiva: técnicas para a análise de indústrias e 

da concorrência. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

FERRELL, O. C.; HARTLINE, D. Estratégia de marketing. São Paulo: Atlas, 2005. 

 

DISCIPLINA Contabilidade Financeira 

CARGA HORÁRIA 24h 

OBJETIVOS Apresentar a importância da contabilidade como fonte fundamental de 

informações, em nível econômico e financeiro, por meio dos relatórios que 

compõem as demonstrações contábeis. 

EMENTA Trata dos fundamentos da contabilidade e das informações por ela geradas, da 

interpretação dos relatórios que compõem as demonstrações contábeis, do 

reconhecimento e registro das transações para elaboração das demonstrações 

contábeis e da análise econômico-financeira por meio da aplicação dos critérios 

de análise horizontal, análise vertical e indicadores de desempenho. 

PROGRAMA  Módulo 1. Contabilidade e sistema de informação contábil 

 necessidade da informação contábil 

 usuários das informações contábeis e conceitos básicos da contabilidade 

 contabilidade financeira e contabilidade gerencial 

 

Módulo 2. Estrutura das demonstrações contábeis 

 balanço patrimonial (BP) e demonstração do resultado do exercício (DRE) 

 demonstração dos fluxos de caixa (DFC) e demonstração das mutações 

do patrimônio líquido (DMPL) 

 demonstração do resultado abrangente total (DRAT) e demonstração do 

valor adicionado (DVA) 
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 notas explicativas, relatório da administração e relatório dos auditores 

independentes 

 

Módulo 3. Elaboração das demonstrações contábeis e composição do patrimônio 

líquido 

 elaboração das demonstrações contábeis 

 

Módulo 4. Análise econômico-financeira 

 critérios de análise econômico-financeira e análise dinâmica do capital 

de giro 

 liquidez e endividamento 

 lucratividade e rentabilidade 

 prazos médios 

BIBLIOGRAFIA  LIMEIRA, André Luiz Fernandes et al. Gestão Contábil financeira. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Editora FGV, 

2015. 

MARION, José Carlos. Contabilidade empresarial. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2012.  

 

DISCIPLINA Gestão de Projetos 

CARGA HORÁRIA 24h 

OBJETIVOS Proporcionar o entendimento da relação íntima entre a estratégia das 

organizações e os projetos. Além disso, compreender e relacionar os processos 

de planejamento, execução, monitoramento e controle de projetos. Por fim, 

conhecer as 10 áreas de conhecimento, segundo o PMBOK, e as metodologias 

de gerência de projetos, identificando as competências para um bom gestor. 

EMENTA Desenvolve a competência técnica de traduzir as tendências do macroambiente 

em possíveis estratégias e projetos. 

PROGRAMA  Módulo 1. Conceitos e características dos projetos 

 histórico e evolução do gerenciamento de projetos 

 conceito e definição de projeto 

 diferenças e semelhanças entre projetos e trabalhos operacionais 

 tripla restrição 

 projeto, programa e portfólio de projetos 

 gerenciamento de projetos 

 fatores críticos de sucesso 

 

Módulo 2. Negociação: aspectos relacionais 

 processo de planejamento estratégico de uma organização 

 relacionamento entre programas, objetivos estratégicos e metas 

 

Módulo 3. Processos de gerenciamento e ciclo de vida de projetos 

 processos de gerenciamento de projetos 

 diferença entre fase e grupo de processos 
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Módulo 4. Áreas de conhecimento de gerenciamento de projetos 

 áreas do conhecimento 

 termo de abertura e plano de gerenciamento do projeto 

 linha de base e controle de mudanças 

 

Módulo 5. Estruturas organizacionais e escritórios de gerenciamento de projetos 

(PMOS) 

 as diversas formas de estrutura organizacional 

 estruturas para organização dos projetos 

 project management office (PMO) ou escritório de projeto 

 

Módulo 6. Outros padrões e a competência necessária para gerenciamento de 

projetos 

 PRINCE2, ICB, ISO 21.500 e PMCD framework 

 metodologias ágeis 

 habilidades e competências 

BIBLIOGRAFIA PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Project Management Body of Knowledge 

(PMBOK) 6th ed. Newton Square: Project Management Institute, 2017. 

VALLE, A.; SOARES, C.A.; FINOCCHIO, J.; SILVA, L. Fundamentos do 

Gerenciamento de Projetos - 4a edição. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2017. 

BARCAUI, André. Gerente também é Gente: Um Romance sobre Gerência de 

Projetos. Rio de Janeiro. Ed Brasport, 2006. 

MEREDITH, Jack R, MANTEL, Samuel J. Administração de Projetos. Rio de Janeiro, 

LTC, 4ª edição, 2003. 

 

DISCIPLINA Gestão da Cadeia de Suprimento 

CARGA HORÁRIA 24h 

OBJETIVOS Eixo Temático 1: 

 Compreender a influência da tributação no ambiente das empresas; 

 Considerar a importância dos tributos na cadeia de suprimentos. 

 

Eixo Temático 2: 

 Interpretar a importância dos tributos que influenciam os custos na cadeia 

de suprimentos; 

 Imposto sobre importação e sobre exportação (II,IE); 

 Imposto sobre produtos industrializados (IPI); 

 Imposto sobre operações financeiras (IOF). 

 

Eixo Temático 3: 

 Interpretar a importância dos tributos que influenciam os custos na cadeia 

de suprimentos; 

 Entender os aspectos que envolvem o Imposto sobre Operações Relativas 

à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação(ICMS); 
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 Entender os aspectos que envolvem o Imposto sobre a Propriedade de 

Veículos Automotores (IPVA). 

 

Eixo Temático 4: 

 Entender os aspectos que envolvem o Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza (ISS); 

 Interpretar a importância dos tributos que influenciam os custos na cadeia 

de suprimentos; 

 Refletir sobre a importância do Planejamento Tributário para a redução do 

custo total de uma operação logística. 

EMENTA Princípios e normas gerais de tributação. Principais tributos e taxas (federais, 

estaduais e municipais) nas atividades empresariais. Incidência de tributos na 

cadeia produtiva e seus efeitos na operação logística. Regimes especiais de 

tributação. Incentivos fiscais. 

PROGRAMA Eixo Temático 1: 

 1. Princípios e normas gerais de tributação. 

 1.1. Tributação incidente na cadeia de suprimentos. 

 1.2. Tipos de tributos incidentes nos custos logísticos. 

 

Eixo Temático 2: 

 2. Tributação federal – introdução quanto à natureza dos impostos e 

taxas. 

 2.1. Impostos e taxas recolhidos no âmbito federal. 

 2.2. Alíquotas dos impostos e forma de recolhimento. 

 

Eixo Temático 3: 

 3. Tributação estadual – natureza dos impostos e taxas. 

 3.1. Impostos e taxas recolhidos no âmbito estadual. 

 3.2. Alíquotas dos impostos e forma de recolhimento. 

 3.3. Incentivos fiscais para o desenvolvimento estadual. 

 

Eixo Temático 4: 

 4. Tributação municipal – natureza dos impostos e taxas. 

 4.1. Impostos e taxas devidos no âmbito municipal. 

 4.2. Alíquotas dos impostos e forma de recolhimento. 

 4.3. Incentivos fiscais para o desenvolvimento municipal. 

 

 5. Tributação sob a ótica da cadeia de suprimento. 

 5.1. Incidência de impostos nas empresas pertencentes à cadeia 

de suprimento. 

 5.2. Planejamento tributário da cadeia de suprimento. 

BIBLIOGRAFIA NAVARO, Sacha Calmon. Curso de Direito Tributário. 6ª Edição. São Paulo: Editora 

Forense, 2002. 

SILVA, Tom Pierre F. et al. Tributação no Comércio Exterior Brasileiro. Editora FGV, 

2015. 
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CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1998 e Emendas Constitucionais – Fonte 

www.planalto.gov.br 

NEVES, Silvério das; VICONTI, Paulo E.V. Curso Prático de IRPJ e Tributos 

Conexos.14ª Edição. São Paulo: Frase Editora, 2009. 

ROCHA, Paulo Cesar Alves. Regulamento Aduaneiro anotado com textos legais 

transcritos. 7ª Edição. São Paulo: Edições Aduaneiras Ltda., 2003. 

WERNECK, Paulo. Direito Aduaneiro. 2ª Edição. São Paulo: Edições Aduaneiras, 

2007. 

 

DISCIPLINA Custos Logísticos 

CARGA HORÁRIA 24h 

OBJETIVOS Eixo Termático 1: 

Identificar o papel dos custos na gestão da cadeia de suprimentos;  

Determinar a diferença entre as diferentes formas de custeio;  

Compreender o sistema de custos por atividade no contexto da cadeia de 

suprimento. 

 

Eixo Temático 2:  

Aplicar o custeio por Departamentos;  

Calcular a margem de contribuição de uma formação de custos por 

Departamentos; Estabelecer a diferença entre alavancagem operacional, margem 

de contribuição e outros elementos de custos. 

 

Eixto Temático 3: 

Avaliar a influência dos impostos incidentes na rede logística;  

Aplicar o sistema de custo padrão nos custos da rede logística;  

Compreender o papel do Mark-up na negociação com os fornecedores de serviços 

de transporte e de outras áreas da logística. 

 

Eixto Temático 4: 

Formatar planilhas relacionadas ao custo logístico; 

Avaliar decisões baseadas no conceito de custo total;  

Calcular custos logísticos com base nos procedimentos usualmente empregados. 

EMENTA Fundamentos da contabilidade de custos. Custos nos processos logísticos. Custos 

fixos e variáveis. Margem de contribuição. Ponto de equilíbrio. Custo total e a 

prática das trocas compensatórias (tradeoff). Custeio por atividade (Activity Based 

Costing). Aplicação de controles e avaliação de resultados. 

PROGRAMA  Eixo Temático 1: 

 1. Contextualização no ambiente da cadeia de suprimentos  

 1.1. Conceitos fundamentais de custos  

 1.2. Classificação de custos 1.3. Custos baseados em atividades 

 

Eixo Temático 2: 

 2. Custeio por Departamentos  
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 2.1. Margem de contribuição 

 2.2. Alavancagem operacional e margem de segurança 

 

Eixo Temático 3: 

 3. Impostos incidentes sobre o preço dos produtos adquiridos e 

transportados  

 3.1. Custo Padrão  

 3.2. Análise de Mark-up 

 

Eixo Temático 4: 

 4. Atividades primárias e secundárias no custo logístico 

 4.1. Compensação de custos e custos totais  

 4.2. Procedimentos para apuração de custos formadores do custo 

logístico 

BIBLIOGRAFIA FARIA, Ana Cristina de; COSTA, Maria de Fátima da. Gestão de Custos Logísticos. 

1ª ed. Rio de Janeiro, Editora Atlas, 2005.  

ATKINSON, BANKER, KAPLAN e YOUNG. Contabilidade Gerencial. 4ª ed.São Paulo: 

Editora Atlas, 2015. 

ASSEF, Roberto. Gerência de preços. Rio de Janeiro: Elsevier. 2014. 

BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da cadeia de suprimento: planejamento, 

organização e controle da cadeia de suprimento.5ªed. Porto Alegre: Editora 

Bookman, 2005.  

BLOCHER, Edward, CHEN, Kung H., COKINS, Gary, LIN, Thomas W. Gestão 

Estratégica de Custos. 3ª ed. São Paulo: Editora McGraw-Hill, 2007  

BOWERSOX, Donald J., CLOSS, David J. e Cooper, M. Bixby, Gestão logística da 

cadeia de suprimentos. 4ª ed. Porto Alegre: Editora McGraw-Hill, 2013.  

FLEURY, Paulo Fernando, WANKE, Peter e FIGUEIREDO, Cleber Fossati. Logística 

Empresarial A Perspectiva Brasileira. CEL,1ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2000.  

MARTINS, Eliseu.Contabilidade de custos. 10ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2010.  

NOVAES, Antonio Galvão. Logística e Gerenciamento da Cadeia de Distribuição. 

2ª ed.Rio de Janeiro: Editora Campus, 2007. 

 

DISCIPLINA Logística do Varejo 

CARGA HORÁRIA 24h 

OBJETIVOS Eixo Temático 1: 

Compreender o desempenho de organizações varejistas e atacadistas.  

Analisar o impacto do marketing nos resultados do varejo;  

Discutir o desempenho de empresas varejistas e seus respectivos critérios de 

marketing adotados. 

 

Eixo Temático 2: 

Entender o significado canais de distribuição;  

Compreender os critérios para localização de pontos de vendas e de distribuição;  
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Analisar as principais redes varejistas em termos de localização de pontos de 

vendas e de distribuição. 

 

Eixo Temático 3: 

Entender o significado e a importância dos operadores logísticos;  

Compreender o funcionamento dos operadores logísticos na distribuição;  

Analisar o impacto da utilização dos serviços de empresas courier nas 

organizações de varejo. 

Discutira contribuição da logística reversa no desempenho de organizações de 

varejo. 

 

Eixo Temático 4: 

Entender o planejamento e organização de CD’s;  

Compreender como funciona o emprego dos recursos deTI nos CD;  

Analisar o desempenho de organizações varejistas devido à colaboração entre 

fornecedores e varejistas por meio de instrumentos como ECR (EfficientConsumer 

Response), CPFR (Collaborative Planning, Forecasting&Replenishment) e outros. 

EMENTA Conceitos de varejo e atacado. Marketing do varejo. Canais de Distribuição. 

Localização de pontos de vendas e de distribuição. Operadores logísticos na 

distribuição. Utilização dos serviços de empresas courier. A logística reversa no 

varejo. Planejamento e organização de Centros de Distribuição - CD. Emprego dos 

recursos de Tecnologia da Informação - TI nos CD. A colaboração entre 

fornecedores e varejistas por meio de instrumentos como ECR (EfficientConsumer 

Response), CPFR (Collaborative Planning, Forecasting&Replenishment) e outros. 

PROGRAMA  Eixo Temático 1: 

 1. Conceitos de varejo e atacado  

 1.1. Marketing do varejo 

 

Eixo Temático 2:  

 2. Canais de Distribuição  

 2.1. Localização de pontos de vendas e de distribuição 

 

Eixo Temático 3: 

 3. Operadores logísticos na distribuição  

 3.1. Utilização dos serviços de empresas courier  

 3.2. A logística reversa no varejo 

 

Eixo Temático 4: 

 4. Planejamento e organização de Centros de Distribuição - CD  

 4.1. Emprego dos recursos de Tecnologia da Informação - TI nos CD 4.2. 

A colaboração entre fornecedores e varejistas por meio de instrumentos 

como ECR (EfficientConsumer Response), CPFR (Collaborative Planning, 

Forecasting&Replenishment) e outros. 

BIBLIOGRAFIA ARBACHE, Fernando Sabaet al. Gestão de logística, distribuição e trade marketing. 

4ª ed. Rio de Janeiro: FGV, 2011.  

BERNARDINO, Eliane de Castro et al. Marketing de Varejo. 4ª Ed. Rio de Janeiro: 

FGV, 2011. 
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BALLOU, Ronald H.Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos/Logística 

Empresarial.5ª Ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.  

BOWERSOX, Donald et al.. Gestão Logística da Cadeia de Suprimentos. 4ª Edição. 

Porto Alegre: Bookman, 2014.  

MENDIZABAL, Alvarez Francisco Javier. Trade Marketing – A Conquista do 

Consumidor no Ponto de Venda. São Paulo: Saraiva, 2008.  

CHOPRA, Sunil& Peter Meindl. Gestão da Cadeia de Suprimentos, Estratégia, 

Planejamento e Operações. 4ª Edição. Pearson, 2011.  

CÔNSOLI, Matheus Alberto. Rafael D’Andrea. Trade Marketing. São Paulo: Atlas, 

2010.  

KOTLER, Philip & KELLER, Kevin Lane. Administração de Marketing. 14ª Edição. São 

Paulo: Pearson Prentice Hall, 2012.  

LEITE, Paulo Roberto. Logística Reversa. 2ª Edição. São Paulo: Pearson Prentice 

Hall, 2013.  

MAGALHÃES,Eduardo et al.. Gestão da Cadeia de Suprimentos. Rio de Janeiro: 

Editora FGV, 2013. 

 

DISCIPLINA Aspectos Tributários da Cadeia de Suprimento 

CARGA HORÁRIA 24 h. a. 

OBJETIVOS Eixo Temático 1: 

Compreender a influência da tributação no ambiente das empresas; Considerar 

a importância dos tributos na cadeia de suprimentos.  

 

Eixo Temático 2: 

Interpretar a importância dos tributos que influenciam os custos na cadeia de 

suprimentos;  

Imposto sobre importação e sobre exportação (II,IE);  

Imposto sobre produtos industrializados (IPI);  

Imposto sobre operações financeiras (IOF). 

Eixo Temático 3: 

Interpretar a importância dos tributos que influenciam os custos na cadeia de 

suprimentos;  

Entender os aspectos que envolvem o Imposto sobre Operações Relativas à 

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação(ICMS);  

Entender os aspectos que envolvem o Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores (IPVA). 

 

Eixo Temático 4: 

Entender os aspectos que envolvem o Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza (ISS).  

Interpretar a importância dos tributos que influenciam os custos na cadeia de 

suprimentos;  

Refletir sobre a importância do Planejamento Tributário para a redução do 
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custo total de uma operação logística. 

EMENTA Princípios e normas gerais de tributação. Principais tributos e taxas (federais, 

estaduais e municipais) nas atividades empresariais. Incidência de tributos na 

cadeia produtiva e seus efeitos na operação logística. Regimes especiais de 

tributação. Incentivos fiscais. 

PROGRAMA  Eixo Temático 1 

 1. Princípios e normas gerais de tributação  

 1.1. Tributação incidente na cadeia de suprimentos  

 1.2. Tipos de tributos incidentes nos custos logísticos 

 

Eixo Temático 2: 

 2. Tributação federal – introdução quanto à natureza dos impostos e 

taxas  

 2.1. Impostos e taxas recolhidos no âmbito federal  

 2.2. Alíquotas dos impostos e forma de recolhimento 

 

Eixo Temático 3: 

 3. Tributação estadual – natureza dos impostos e taxas  

 3.1. Impostos e taxas recolhidos no âmbito estadual  

 3.2. Alíquotas dos impostos e forma de recolhimento  

 3.3. Incentivos fiscais para o desenvolvimento estadual 

 

Eixo Temático 4: 

 4. Tributação municipal – natureza dos impostos e taxas  

 4.1. Impostos e taxas devidos no âmbito municipal  

 4.2. Alíquotas dos impostos e forma de recolhimento  

 4.3. Incentivos fiscais para o desenvolvimento municipal  

 5. Tributação sob a ótica da cadeia de suprimento  

 5.1. Incidência de impostos nas empresas pertencentes à cadeia de 

suprimento  

 5.2. Planejamento tributário da cadeia de suprimento 

BIBLIOGRAFIA NAVARO, Sacha Calmon.Curso de Direito Tributário. 6ª Edição. São Paulo: 

Editora Forense, 2002.  

SILVA, Tom Pierre F. et al. Tributação no Comércio Exterior Brasileiro. Editora 

FGV, 2015. 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1998 e Emendas Constitucionais – Fonte 

www.planalto.gov.br  

NEVES, Silvério das; VICONTI, Paulo E.V. Curso Prático de IRPJ e Tributos 

Conexos.14ª Edição. São Paulo: Frase Editora, 2009.  

ROCHA, Paulo Cesar Alves. Regulamento Aduaneiro anotado com textos legais 

transcritos. 7ª Edição. São Paulo: Edições Aduaneiras Ltda., 2003.  

WERNECK, Paulo. Direito Aduaneiro. 2ª Edição. São Paulo: Edições Aduaneiras, 

2007. 

 

https://educacao-executiva.fgv.br/


 

 
                                                                                                  

 

 

DISCIPLINA Gestão Estratégica 

CARGA HORÁRIA 24h 

OBJETIVOS Proporcionar o desenvolvimento e a aplicação de conceitos estratégicos, analisar o 

ambiente geral e competitivo, identificar tendências, cenários, oportunidades e 

ameaças. Além disso, elaborar e avaliar a matriz SWOT e também do BSC, aplicar as 

ferramentas estratégicas, e desenvolver estratégias empresariais e planos de ação. 

EMENTA Analisa, de uma forma dinâmica e aplicada, a maneira como podemos dotar nossas 

organizações de uma gestão estratégica que lhes possibilite atuar e vencer no 

ambiente de negócios do século XXI. 

PROGRAMA  Módulo 1. Evolução do pensamento estratégico 

 o que é estratégia?  

 as escolas do pensamento estratégico 

 

Módulo 2. Administração estratégica e alinhamento 

 administração estratégica e gestão estratégica 

 governança corporativa 

 

Módulo 3. Referenciais estratégicos 

 referenciais estratégicos e o negócio da organização 

 elaboração da visão de futuro  

 missão: propósito de existência da organização 

 os valores da organização 

 as políticas da organização 

 

Módulo 4. Análise do ambiente externo 

 o que são cenários? 

 análise do ambiente geral 

 estudo de cenários 

 análise da indústria 

 a estrutura e as críticas do modelo das 5 forças competitivas 

 

Módulo 5. Análise do ambiente interno 

 o quadro geral da análise do ambiente interno  

 recursos, capacidades e competências essenciais 

 diagnóstico das forças e fraquezas, matriz swot e avaliação estratégica 

 

Módulo 6. A formulação da estratégia competitiva 

 matriz de Ansoff 

 o modelo Porter das estratégias genéricas de competição 

 o posicionamento estratégico 

 a abordagem da disciplina dos líderes de mercado 

 a cadeia de valor 

 sistema de atividades 

 a estratégia do oceano azul 

 Canvas 

 estratégia de plataforma 
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Módulo 7. Objetivos estratégicos 

 definição, conteúdo e implementação dos objetivos 

 desdobramentos e priorização dos objetivos – plano de ação 

 

Módulo 8. O balanced scorecard (BSC)  

 conceito do modelo 

 as perspectivas do balanced scorecard  

 a construção do balanced scorecard 

BIBLIOGRAFIA LOBATO, David Menezes et al. Gestão Estratégica. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 

2012. 

ANSOFF, Igor. A nova estratégia empresarial. São Paulo: Atlas, 2001. 

GHEMAWAT, Pankaj. A estratégia e o cenário de negócios. Porto Alegre: Bookman, 

2007. 

HITT, MICHAEL et al. Administração estratégica. São Paulo: Pioneira, 2007. 

KIM, Chan; MAUBORGNE, Renée. A Estratégia do Oceano Azul: como criar novos 

mercados e tronar a concorrência irrelevante. 10. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 

PORTER, Michel. Estratégia Competitiva – Técnicas para análise de indústrias e da 

concorrência. Rio de Janeiro: Campus, 2005. 

RUMELT, Richard. Estratégia Boa, Estratégia Ruim. Rio de Janeiro. Elsevier. 2011. 

WHITTINGTON, Richard et al. Fundamentos de Estratégia. Porto Alegre: Bookman 

Editora, 2009. 

 

DISCIPLINA Gestão de Pessoas 

CARGA HORÁRIA 24h 

OBJETIVOS Discutir as características da sociedade do conhecimento, os modelos de gestão, as 

mudanças e seus consequentes impactos nas organizações, assim como o papel do 

líder diante dos desafios atuais. 

EMENTA Caminhos percorridos pelos modelos de gestão e pela gestão de pessoas desde o 

século XX até os dias de hoje. A importância do elemento humano como fonte de 

vantagem competitiva sustentável nas organizações. O papel do líder nas 

organizações. Desafios e competências do líder. 

PROGRAMA  Módulo 1. Condicionantes externos e mudanças organizacionais 

 Características da sociedade do conhecimento 

 Mudanças e os seus impactos 

 Desafios envolvidos em processos de mudança 

 

Módulo 2. Tendências da gestão organizacional contemporânea 

 Valores do modelo industrial de gestão 

 Práticas tradicionais e a evolução da gestão organizacional  

 Valores do modelo pós-industrial 

 Novas relações de trabalho: aspectos críticos e desafios para os gestores  
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Módulo 3. Alinhamento dos interesses corporativos e individuais 

 O desafio de conciliar interesses corporativos e individuais 

 Diferenças intergeracionais: atitudes e valores 

 A evolução da área de gestão pessoas: do departamento pessoal ao 

consultor interno 

 

Módulo 4. Liderança: tendências e desafios 

 Conceitos e papel do líder: abordagens e requisitos de um líder  

 Competências gerenciais requeridas: o pipeline da liderança 

 Desafios da liderança 

BIBLIOGRAFIA BITENCOURT, C. (Org.). Gestão contemporânea de pessoas. São Paulo Bookman, 

2010. 

DAVEL, E., VERGARA, S. C. (Orgs). Gestão com pessoas e subjetividade. São Paulo: 

Atlas, 2015. 

HANASHIRO, D. M. M., TEIXEIRA, M. L. M., ZACARELLI, L. M. (Orgs). Gestão do fator 

humano: uma visão baseada em stakeholders. São Paulo: Saraiva, 2012.   

LIVERMORE, D. Inteligência cultural: trabalhando em um mundo sem fronteiras. Rio 

de janeiro: BestSeller, 2012.   

SCHEIN, E. Cultura organizacional e liderança. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

DISCIPLINA Negociação e Administração de Conflitos 

CARGA HORÁRIA 24h 

OBJETIVOS Ao longo da disciplina, espera-se que o participante se capacite a: 

 Articular os relacionamentos necessários no decorrer do processo de 

negociação aos resultados desejados pela organização.  

 Conhecer os aspectos relacionais e o software mental.  

 Compreender e executar todos os aspectos envolvidos em uma 

negociação. 

 Perceber a relação entre a teoria e a realidade das negociações. 

EMENTA Conceitos relacionados ao processo de negociação. Aspectos relacionais 

envolvidos numa negociação. Aspectos substantivos de uma negociação. 

Aspectos processuais de uma negociação. 

PROGRAMA  Módulo 1. Aspectos conceituais associados ao processo de negociação 

 Negociador e negociação 

 Partes, objetos e conceitos 

 Relevância da análise quantitativa 

 Propósito da negociação 

 Moedas de troca, bases da argumentação e autonomia 

 Balanço relativo de poder 

 Alternativas de posicionamento estratégico 

 MACNA 

 Síntese: base para atuar de maneira eficaz nas negociações 
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Módulo 2. Negociação: aspectos relacionais 

 Aspectos relacionais 

 Modelos de estilos e comportamento dos negociadores 

 Negociação é comunicação 

 Comportamento ético e confiança 

 Negociação baseada em princípios, consenso e relacionamento 

 Tensão e controle emocional 

 Compreendendo conflitos 

 Aprender, aprender, aprender... 

 

Módulo 3. Negociação: aspectos substantivos 

 Aspectos substantivos 

 A barganha posicional e a ZOPA 

 ponto de recuo e MACNA 

 Negociações empresariais 

 Risco e incerteza 

 Qualidade e acordo de níveis de serviço 

 

Módulo 4. Negociação: aspectos processuais de execução 

 Persuasão: estratégia do negociador 

 Momentos críticos 

 Preparação para "a mesa" e para "fora da mesa" 

BIBLIOGRAFIA CARVALHAL, E. et al. Negociação e administração de conflitos. 4ª ed. Rio de 

Janeiro:  Editora FGV, 2014. 

DUZERT, Y. et al. Método de negociação. Rio de Janeiro: Atlas, 2009. 

BAZERMAN, M. Processo decisório. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

STONE, D. et al. Conversas difíceis. 2ª ed. Rio de janeiro: Campus, 2012. 

THOMPSON, L. O negociador. 3ª ed. São Paulo: Pearson Prentice, 2009. 

 

DISCIPLINA Economia Empresarial 

CARGA HORÁRIA 24h 

OBJETIVOS Apresentar e discutir princípios e conceitos da teoria econômica bem como a sua 

aplicabilidade nas decisões associadas às atividades comuns das nossas vidas em 

sociedade. 

EMENTA Trata dos princípios e conceitos da teoria econômica, analisando aspectos como 

a teoria da demanda e da oferta, os mercados competitivos e não competitivos, 

a mensuração da atividade econômica, as políticas monetária e fiscal, a 

estabilização da economia e o balanço de pagamentos. 

PROGRAMA  Módulo 1. A teoria da demanda e da oferta 

 a teoria: a interface entre a economia e a empresa 

 análises das teorias da demanda e da oferta 

 elasticidades 
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Módulo 2. Os mercados competitivos e não competitivos 

 custos, receitas e lucros 

 mercados perfeitos e imperfeitos 

 teoria dos jogos 

 

Módulo 3. A mensuração da atividade econômica: produção e preços 

 PIB 

 fluxo circular de renda, ciclos econômicos e flutuações 

 inflação 

Módulo 4. As políticas monetária e fiscal e a estabilização da economia 

 conceitos básicos das principais variáveis monetárias 

 

Módulo 5. Balanço de pagamentos 

 conceito e análise das contas externas 

 política e regime cambial 

BIBLIOGRAFIA LOPES, Luiz Martins; VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval. Manual de 

macroeconomia básico e intermediário. São Paulo: Atlas, 2004. 

MANKIW, N. Gregory. Introdução à Economia: princípios de micro e 

macroeconomia. São Paulo: Editora Campus, 2006.  

MATESCO, Virene Roxo; SCHENINI, Paulo H. Economia para não economistas: 

princípios básicos de economia para profissionais em mercados competitivos. 8. 

ed. Rio de Janeiro: Senac Rio, 2005. 

MATESCO, Virene Roxo; SANTOS, Marcelo; MELO, Mário R.; IORIO, Ubiratan J. 

Economia aplicada: empresas e negócios. 1. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2011.  

ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à Economia. 20. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

 

DISCIPLINA Procurement e Desenvolvimento de Fornecedores 

CARGA HORÁRIA 24h 

OBJETIVOS Eixo Temático 1: 

Entender a importância do suprimento de insumos e de serviços para as 

organizações;  

Compreender os processos de suprimento de insumos e serviços em uma 

organização;  

Analisar as principais diferenças entre alternativas Procurement tradicional e na 

versão eletrônicaGlobalSourcingpara as organizações. 

 

Eixo Temático 2: 

2. Marketing reverso como ferramenta de procurement  

2.1. Conceito de marketing reservo  

2.2. A aplicação do marketingreverso no serviço de suprimento 

 

Eixo Temático 3: 

Entender o significado de um contrato de compra para as organizações;  

Compreender como se formaliza um contrato de compra; 
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Estruturar e simular o comportamento de indicadores de desempenho logístico 

em organizações. 

 

Eixo Temático 4: 

Estabelecer critérios de desenvolvimento de fornecedores;  

Entender o significado e importância do termo comarkeship para as organizações;  

Analisar ações colaborativas entre clientes e fornecedores em termos de 

produtos, processos e qualidade.  

Discutir resultados dos fornecedores com base nos critérios de desenvolvimento 

estabelecidos. 

EMENTA Alternativas para o suprimento de insumos e serviços necessários às 

organizações. Procurement tradicional e na versão eletrônica. GlobalSourcing. 

Marketing reverso como ferramenta de procurement. Formalização dos contratos 

de compra. Indicadores de desempenho. Desenvolvimento de fornecedores de 

insumos e de serviços. Comakership. Ações colaborativas na cadeia de suprimento 

e parcerias com 

fornecedores. 

PROGRAMA  Eixo Temático 1: 

1. Alternativas para o suprimento de insumos e serviços necessários às 

organizações  

1.1. Procurement tradicional e na versão eletrônica GlobalSourcing 

 

Eixo Temático 2: 

Entender o significado e as características do marketing reverso para as 

organizações;  

Compreender como se dá o relacionamento entre organizações e fornecedores 

no marketing reverso;  

Discutira contribuição do marketing reverso nos aspectos relacionados à 

qualidade do suprimento e serviços associados. 

 

Eixo Temático 3: 

3. Formalização dos contratos de compra  

3.1. Indicadores de desempenho 

 

Eixo Temático 4: 

4. Desenvolvimento de fornecedores de insumos e de serviços  

4.1. Comakership. Ações colaborativas na cadeia de suprimento e parcerias com 

fornecedores 

BIBLIOGRAFIA BIM, Cilene. Strategic Sourcing: Manual de Aplicação da Metodologia de Compras 

Estratégicas. 2ª Edição. Editora SOLUÇÂO, 2015. 

CHOPRA, Sunil; MEINDL, Peter Gestão da cadeia de suprimentos – estratégia, 

planejamento e operações. 4ª ed. São Paulo: Pearson, 2011.  

MITSUTANI, Cláudio et al. Compras Estratégicas - Construa Parcerias com 

Fornecedores e Gere Valor Para Seus Negócios. São PAulo: Editora Saraiva, 2014.  

MONTE ALTO, Clério F. et al.. Técnicas de Compras. Editora FGV, 2016. 
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DISCIPLINA Gestão da Produção e das Operações Logísticas 

CARGA HORÁRIA 24h 

OBJETIVOS Eixo Temático 1: 

Entender conceito e funcionalidades da gestão da produção e de operações;  

Compreender o impacto da gestão da produção e de operações na cadeia de 

suprimento (supply chain);  

Analisar o aumento da competitividade da cadeia de suprimento (supply chain) por 

meio de gestão da produção e de operações. 

 

Eixo Temático 2: 

Entender o significado e importância indicadores-chave de desempenho (KPI) 

aplicáveis ao planejamento e controle da produção (PCP);  

Compreender o planejamento e controle da produção (PCP) com a utilização de 

indicadores-chave de desempenho (KPI);  

Discutir o desempenho da produção por meio da mensuração de indicadores-chave 

de desempenho (KPI). 

 

Eixo Temático 3: 

Entender o significado e importância do planejamento de vendas e operações 

(S&OP) para as organizações; 

Analisar as integrações vertical e horizontal por meio do planejamento de vendas e 

operações (S&OP);  

Discutir o desempenho de organizações decorrente da implantação do 

planejamento de vendas e operações (S&OP). 

 

Eixo Temático 4: 

Compreender a metodologia de cálculos de planejamento de materiais 

(MPS/MRP/DRP), capacidade (CRP) e de materiais e capacidade (MRP-II);  

Simular cálculos de planejamento de: materiais (MPS/MRP/DRP), capacidade (CRP) 

e de materiais e capacidade (MRP-II);  

Analisar o desempenho nas organizações, após a aplicação do planejamento de 

materiais (MPS/MRP/DRP), capacidade (CRP) e de materiais e capacidade (MRP-II). 

EMENTA Gestão da Produção e de Operações sob a ótica da Cadeia de Suprimento (Supply 

Chain). Indicadoreschave de Desempenho (KPI) aplicáveis ao Planejamento e 

Controle da Produção (PCP). Planejamento de Vendas e Operações (S&OP). Cálculos 

de planejamento de: materiais (MPS/MRP/DRP), capacidade 

(CRP) e de materiais e capacidade (MRP-II). 

PROGRAMA  Eixo Temático 1: 

1. Gestão da Produção e de Operações sob a ótica da Cadeia de Suprimento (Supply 

Chain)  

1.1. Escopo das funções da gestão da produção e de operações  

1.2. A interface com a cadeia de suprimento 

 

Eixo Temático 2: 

2. Indicadores-chave de Desempenho (KPI) aplicáveis ao Planejamento e Controle 

da Produção (PCP)  
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2.1. KPI aplicáveis ao processo de PCP  

2.2. O monitoramento do desempenho da produção 

 

Eixo Temático 3: 

3. Planejamento de Vendas e Operações (S&OP) (S&OP)  

3.1. Equilíbrio entre vendas e capacidade produtiva 

3.2. Análise das integrações vertical e horizontal com o S&OP  

3.3. O impacto no desempenho da organização  

 

Eixo Temático 4: 

4. Cálculos de planejamento  

4.1. Materiais (MPS/MRP/DRP)  

4.2. Capacidade (CRP) 

4.3. Materiais e capacidade (MRP-II) 

BIBLIOGRAFIA KRAJEWSKI, L.; RITZMAN, L.; MALHOTRA, M.. Administração da produção e 

operações. 8ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009  

BOWERSOX, D.; CLOSS, D.; David J.; COOPER, M.; BOWERSOX, J. Gestão da logística 

e da cadeia de suprimentos. Porto Alegre: Bookman, McGraw-Hill, 2014. 

CHOPRA, Sunil; MEINDL, Peter Gestão da cadeia de suprimentos - estratégia, 

planejamento e operações. 4ª ed. São Paulo: Pearson, 2011.  

MOREIRA, Daniel Augusto. Administração da Produção e Operações. 2ª ed. São 

Paulo: Cengage Learning, 2008.  

SLACK, N.; CHAMBERS, S; JOHNSTON R. Administração da Produção. 3ª ed. São 

Paulo: Atlas, 2009. 

 

DISCIPLINA Transporte e Distribuição 

CARGA HORÁRIA 24 h. a. 

OBJETIVOS Eixo Temático 1: 

Entender as modalidades de transporte disponíveis;  

Compreender as modalidades de transportes de acordo com tipos de carga, 

distância e prazo de entrega;  

Analisar as principais vantagens e desvantagens de cada modal de transporte. 

 

Eixo Temático 2: 

Entender as principais diferenças entre transportadores e operadores logísticos 

para as organizações;  

Analisar critérios para contratação de transportadores e operadores logísticos.  

Simular alternativas de roteirização e suas decorrências em termos de controle 

de frotas. 

 

Eixo Temático 3: 
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Entender o conceito e as principais atividades de um Centro de Distribuição (CD): 

recebimento, armazenagem, abastecimento, atendimento de pedidos, 

embalagem e expedição;  

Compreender como se dá o interrelacionamento entre recebimento, 

armazenagem, abastecimento, atendimento de pedidos, embalagem e 

expedição em CD's; 

Analisar como um CD pode proporcionar uma distribuição mais eficiente, flexível 

e dinâmica. 

Discutir como a utilização do sistema de transporte pode maximizar a 

distribuição física. 

 

Eixo Temático 4: 

Entender o significado e importância de indicadores de desempenho aplicáveis a 

transporte e distribuição;  

Compreender o gerenciamento de transporte e distribuição com a utilização de 

indicadores de desempenho;  

Analisar o desempenho em transporte e distribuição por meio da mensuração 

de indicadores de desempenho. 

EMENTA Modalidades de transportes e sua utilização competitiva de acordo com tipos de 

carga, distância e prazo. Transportadores e operadores logísticos. Roteirização e 

controle de frotas. Papel dos Centros de Distribuição. Emprego de sistemas de 

Transporte. Indicadores de desempenho aplicáveis a transporte e distribuição. 

PROGRAMA  Eixo Temático 1  

1. Modalidades de transportes e sua utilização competitiva  

1.1. Modais de transporte versus carga  

1.2. Modais de transporte versus distância  

1.3. Modais de transporte versus prazo 

 

Eixo Temático 2 

2. Transportadores e operadores logísticos  

2.1. Roteirização e controle de frotas   

Eixo Temático 3 

3. Papel dos Centros de Distribuição  

3.1. Recebimento, armazenagem, abastecimento, atendimento de pedidos, 

embalagem e expedição em CDs 

3.2. Emprego de sistemas de transporte  

 

Eixo Temático 4 

4. Indicadores de desempenho aplicáveis a transporte e distribuição 4.1. 

Classificação e descrição de indicadores logísticos  

4.2. Análise da aplicação em transporte e distribuição  

BIBLIOGRAFIA BALLOU, R. Gerenciamento da cadeia de suprimento: planejamento, organização 

e controle da cadeia de suprimento. 5ª Ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.  

NOVAES, Antonio G. Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição. 3ª Ed. 

Rio de Janeiro: Campus, 2007. 
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CAIXETA-FILHO, José V., MARTINS, Ricardo S. Gestão Logística do transporte de 

cargas. São Paulo: Atlas, 2001.  

RODRIGUES, Paulo Roberto Ambrósio. Introdução aos sistemas de transporte no 

Brasil e a logística internacional. São Paulo: Aduaneiras, 2000.  

TADEU, Hugo F.B. (organizador). Logística Aeroportuária – análises setoriais e o 

modelo de cidades-aeroportos. São Paulo: Cengage Learning, 2010.  

 

DISCIPLINA Logística Internacional 

CARGA HORÁRIA 24 h 

OBJETIVOS Eixo Temático 1: 

Entender o significado da terceirização dentro do mercado mundial (global 

sourcing);  

Compreender as práticas de global sourcing utilizadas pelas organizações;  

Analisar o impacto da global Sourcing na logística internacional. 

 

Eixo Temático 2: 

Entender como se estrutura operações logísticas em projetos de exportação;  

Compreender a estruturação da logística internacional em função dos blocos 

comerciais;  

Discutir o desempenho da logística internacional brasileira, considerando as ações 

dos blocos comerciais no mundo.  

Simular o impacto nos contratos de compra e venda nas principais categorias de 

INCOTERMS. 

 

Eixo Temático 3: 

Entender como estruturar uma contratação de transporte internacional;  

Analisar a atuação dos agentes da cadeia de distribuição física internacional.  

Discutir os impactos envolvidos na contratação de seguro de transporte 

internacional. 

 

Eixo Temático 4: 

Entender o conceito e peculiaridades dos custos logísticos;  

Calcular os custos logísticos de uma exportação;  

Analisar a formação dos preços de exportação considerando custos logísticos 

internacionais. 

EMENTA Global sourcing e logística internacional. Estruturação de operações logísticas em 

projetos de exportação. Incoterms. Contratação de transporte internacional. Agentes 

da cadeia de distribuição física internacional. Seguro de transporte internacional. 

Custos logísticos na formação dos preços de exportação. 

PROGRAMA  Eixo Temático 1 

1. Global sourcing e logística internacional  

1.1. Terceirização no contexto de globalização  

1.2. Práticas do global sourcing  
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Eixo Temático 2 

2. Estruturação de operações logísticas em projetos de exportação  

2.1. Blocos comerciais e seus impactos na logística internacional  

2.2. Incoterms 

 

Eixo Temático 3 

3. Contratação de transporte internacional  

3.1. Agentes da cadeia de distribuição física internacional  

3.2. Seguro de transporte internacional  

 

Eixo Temático 4 

4. Custos logísticos na formação dos preços de exportação  

4.1. Conceito de custo logístico  

4.2. Método de cálculo de custos logísticos para exportação  

BIBLIOGRAFIA DAVID, Pierre; STEEWART, Richard. Logística Internacional. São Paulo: Cengage, 

2010.  

RODRIGUES, Paulo R. A.; FIGUEIREDO, Isabel B. D.; MENEZES, Julio E. S.; 

LUDOVICO, Nelson. Gestão da Logística Internacional. Rio de Janeiro: Editora 

FGV, 2104.  

LOPES, José Manoel Cortiñas; GAMA, Marilza. Comércio Exterior Competitivo.3ª 

Edição. São Paulo: Aduaneiras, 2007.  

LUDOVICO, NELSON. Logística de Transportes Internacionais, vol. 3.São Paulo: 

Saraiva, 2010.  

__________________. Logística Internacional, um enfoque em Comércio 

Exterior. São Paulo: Saraiva, 2007.  

RODRIGUES, Paulo R. A. Introdução aos sistemas de transporte no Brasil e à 

logística internacional.5ª Edição. São Paulo: Aduaneiras, 2014. 
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DISCIPLINA Business Challenge 

CARGA HORÁRIA 24h 

OBJETIVOS Contribuir para desenvolver as seguintes habilidades: capacidade de diagnosticar 

a influência das mudanças ambientais nos resultados e escolher opções 

estratégicas mais apropriadas para manter a empresa ajustada às demandas do 

meio em que atua. 

EMENTA Simula um oligopólio. São de cinco a sete empresas que competem entre si por, 

aproximadamente, dois anos (oito trimestres), explorando três regiões com um 

produto inovador. Você e os participantes de sua equipe assumem a direção de 

uma das empresas na indústria do jogo e irão competir com outras empresas, 

tomando decisões estratégicas e táticas típicas. 

PROGRAMA  Jogo de empresas SDE 

 dinâmica do jogo 

 constituição da empresa 

 recursos disponíveis 

 como vencer o jogo 

 decisões 

 aprendizagem 

 

Modelo do negócio 

 mercado 

 tecnologia de processo e produto 

 pessoas 

 finanças 

 informações 

 

Cadastramento dos alunos nas equipes do Jogo de Negócios SDE 

 distribuição de senhas provisórias por equipes 

 acesso dos alunos para cadastramento 

https://educacao-executiva.fgv.br/

