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PROGRAMA 
 

OBJETIVOS 
1. A criação de zonas de atividade econômica como o NAFTA (North America Free Trade Agreement), a Europa Comum e o 

Mercosul e a atenuação de estruturas legais e de tarifas, reguladas pelo GATT (General Agreements on Tariffs and Trade), 
juntamente com a evolução das tecnologias de informação, telecomunicações e transporte têm contribuído para a criação de 
um mercado global. Hoje não é incomum que uma empresa desenvolva um produto em um país, manufature este produto em 
outro e comercialize este produto num terceiro. Além disso, novos produtos podem ser introduzidos em diversos países, quase 
simultaneamente e fornecedores com habilidades específicas podem colaborar com empresas manufatureiras em diferentes 
países para criar produtos globais. Na medida em que o mundo caminha para uma economia internacional, um dos desafios 
mais relevantes que as empresas enfrentam é a de criar operações globais. Enquanto a globalização promete benefícios 
estratégicos enormes, pela coordenação de operações em diferentes países, é essencial que os gestores desenvolvam um 
entendimento que os possibilite antecipar riscos e explorar oportunidades. 

2. Apesar de muitas empresas terem aprendido a reduzir seus desperdícios e custos operacionais em suas plantas fabris através 
de práticas como lean production, controle estatístico de processos e fornecimento just in time, elas ainda consideram a 
movimentação e os fluxos de produtos e serviços ao longo de várias camadas de suas redes de suprimento como sendo caros e 
consumidores de tempo. A logística e a gestão de redes de suprimentos hoje, talvez concentrem as maiores oportunidades de 
melhoria operacional pelo fato de que o seu desenvolvimento é recente comparado com vários séculos de desenvolvimento de 
técnicas e práticas em gestão operacional de unidades fabris. Reside aí, portanto, também, grande oportunidade de 
desenvolvimento e pesquisa em gestão de operações. Estas oportunidades não podem ser aproveitadas, entretanto, sem que se 
compreendam os fundamentos do funcionamento das redes de suprimento e seus fluxos, inclusive através das fronteiras entre 
países, blocos e continentes desde os mercados consumidores até os fornecedores e em última análise, compreendendo os seus 
impactos no resultado das organizações envolvidas. 

3. Este curso vai auxiliar os participantes a entender as ligações entre a estratégia de rede de suprimento da firma e sua estratégia 
de negócio, como as organizações podem utilizar mais eficazmente seus recursos, analisar riscos, e coordenar a produção e a 
movimentação de bens e serviços através dos vários níveis (escalões) de suas redes de suprimento internacionais, com 
objetivo de aumentar sua vantagem competitiva nos mercados globais. Quadros de referência (frameworks) estratégicos, 
exemplos práticos, estudos de caso de diferentes setores da economia e exercícios vivenciais serão explorados para que o 
participante tenha insights sobre o funcionamento, o estado da arte de técnicas de análise e oportunidades de desenvolvimento 
adicional desta relevante área do conhecimento em gestão de operações. 

 
CONTEÙDO 

4. Breve histórico do comércio internacional e introdução ao estudo da gestão de redes de suprimento internacionais 
5. Estratégias para “global sourcing” e gestão de materiais em escala global 
6. Alianças estratégicas e interações nas redes de suprimentos internacionais 
7. Influência da tecnologia na gestão de redes de suprimento internacionais 
8. Influência das diferenças culturais na gestão de redes de suprimentos internacionais 
9. Projeto e avaliação de redes logísticas internacionais 
10. Posicionamento de estoques em contextos globais 
11. Gestão de risco em gestão de redes de suprimentos internacionais 
12. Gestão de redes de suprimentos em países em desenvolvimento 
13. Desenvolvimento transnacional de produtos 
14. Gestão de serviços globais 
15. Logística reversa e questões ambientais em gestão de redes de suprimentos internacionais 
16. Oportunidades de pesquisa futura em gestão de redes de suprimentos internacionais 
17. Seminários de trabalhos finais 
 
 



 
 

 
 

  
 

 
METODOLOGIA 

• A metodologia será mesclada, com sessões expositivas pelo professor, seminários apresentados pelos participantes, estudos de 
caso e discussões com profissionais práticos envolvidos com o tema, que serão convidados a participar de sessões específicas. 
A metodologia será, evidentemente centrada no aprendizado do participante e as leituras prévias e participação nas discussões, 
de cada indivíduo, são absolutamente essenciais ao bom aproveitamento do grupo. 
AVALIAÇÃO 

• A ênfase deste curso é em desenvolver o pensamento criativo, assim como o aprendizado mútuo entre participantes e entre 
estes e o instrutor. Isso será conseguido através da análise dos casos em grupos, discussões das leituras em sala e da produção 
de um white paper individual, a ser entregue ao final do curso. Uma prova presencial será feita na metade do curso e uma 
segunda prova presencial será feita ao final do curso. O esquema de pesos para obtenção da nota final é: 

 
• Participação em sala     10% 
• 3 Relatórios de Caso (grupos de no máximo 3)  20% 
• Prova intermediária     20% 
• Prova final      20% 
• White paper final/apresentação   30% 

ACESSO AO PROFESSOR: 

• e-mail: hcorrea@fgvsp.br 
• telefone: 3281-7887 
• sala: 714, Prédio da Itapeva 474, 7º andar 

MINI-CV 

• Ph.D. (& Post-Doc): Operations Management - University of Warwick Business School, Inglaterra (1992) 
• Mestre e Engenheiro de Produção - Escola Politécnica da USP (1988 e 1982) 
• Membro do conselho editorial do International Journal of Operations and Production Management (desde 1999) e da Revista 

de Administração de Empresas da FGV (desde 2002). 
• Autor ou co-autor de 7 livros e mais de 50 artigos em vários congressos e publicações nacionais e internacionais. 
• Consultor de empresas como Monsanto, Unilever, 3M, Hewlett-Packard, Sadia, Perdigão, Siemens, Eli Lilly, Boehringer-

Ingelheim, Wyeth-Whitehall, Embraer, General Motors, Genexis, Natura, Dixie-Toga, Telemar, entre outras. 
• Vice presidente para as Américas da Production and Operations Management Society (POMS) (desde 2005) 
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• (RB5) David, Pierre. International Logistics. Cincinatti: Atomic Dog Publishing, 2004. 
• (RB6) Flaherty, M. Thérèse. Global Operations Management. New York: McGraw-Hill, 1996. 
 
Complementar 

 
Uma grande quantidade de material adicional está presentemente sendo pesquisada pelo Professor da disciplina e será 

informada na terceira semana de julho. São basicamente artigos e casos para estudo. Mesmo a escolha dos livros pertencentes à 
literatura básica ainda encontra-se em revisão e portanto aconselha-se aos potenciais participantes que não os adquiram ainda. O 
programa detalhado estará pronto na terceira semana de julho de 2005. 
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SESSÃO Tópico 

1: 9 ago Histórico do comércio internacional e introdução ao estudo da gestão de redes de suprimento internacionais 
2: 16 agosto Estratégias para “global sourcing” e gestão de materiais em escala global 
3: 23 agosto Alianças estratégicas e interações nas redes de suprimentos internacionais 
4: 30 agosto Influência da tecnologia na gestão de redes de suprimento internacionais 
5: 6 setembro Influência das diferenças culturais na gestão de redes de suprimentos internacionais 
6: 13 setembro Projeto e avaliação de redes logísticas internacionais 
7: 20 setembro Posicionamento de estoques em contextos globais 
8: 27 setembro Gestão de risco em gestão de redes de suprimentos internacionais 
9: 4 outubro Gestão de redes de suprimentos em países em desenvolvimento 
10: 18 outubro Desenvolvimento transnacional de produtos 
11: 25 outubro Gestão de serviços globais 
12: 1 novembro Logística reversa e questões ambientais em gestão de redes de suprimentos internacionais 
13: 8 novembro Oportunidades de pesquisa futura em gestão de redes de suprimentos internacionais 
14: 22 novembro Seminários de trabalhos finais 

 
 
 

 


