Mestrado e Doutorado em Administração de Empresas
Disciplina: Estratégia Internacional (em um contexto de transformações)
PROFESSOR: Maria Tereza Leme Fleury

2019 – 1o modulo

PROGRAMA
Descrição do curso
Este curso objetiva desenvolver um quadro de referência para discutir as questões chave de estratégia
internacional à luz das transformações atuais: políticas , econômicas, tecnológicas e sociais .
As teorias clássicas em Estratégia Internacional serão discutidas e revisitadas, à luz de novos conceitos
que surgiram com a ascensão dos países emergentes . Temas como globalização e desglobalização,
transformações econômicas , tecnológicas, fruto dos desafios da economia digital, impactos sobre as
empresas , sobre o mercado de trabalho serão abordados. O protagonismo dos países desenvolvidos e
dos países emergentes neste novo contexto serão debatidos na disciplina.

Metodologia didática
O curso será baseado em apresentações e discussões em classe sobre leituras e casos previamente
indicados e apresentações em seminários

Avaliação
Participação em classe 30%
Apresentação de seminário e paper: 40%
Exame final : 30%

PROGRAMA
Data
13/02

20/02

27/02

13/03

20/03

27/03

3/04

Conteúdo programático
- Introdução ao programa
- Globalização , desglobalização
- As três ondas de internacionalização
- Estratégia internacional e economia digital
- Desenvolvimento do quadro conceitual
- A passagem da 2a para a 3ª revolução industrial
-Rumo à 4ª revolução industrial

- Retrospectiva das teorias de Estratégia Internacional
- As teorias econômicas
- As teorias comportamentais
- Revisitando as teorias frente os desafios atuais

- Os países desenvolvidos frente a economia digital
- Protagonismo e impactos sobre a estratégia
internacional
.

- Os países emergentes : China, India, Russia e países
latino americanos e a economia digital
- Protagonismo e impactos sobre a estratégia
internacional

- O Brasil face os desafios internacionais e da
economia digital
- Impactos da economia digital sobre a estratégia
internacional das empresas
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