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Ementa:  
 
A disciplina objetiva estudar as cadeias de suprimentos para obter vantagem competitiva por 
meio da redução de custos e melhoria dos serviços. As operações da cadeia de suprimentos 
exigem processos gerenciais que atravessam áreas funcionais dentro de empresas individuais e 
conectam parceiros comerciais e clientes para além das fronteiras organizacionais. Considera-se 
ainda que a logística é um subconjunto de atividades orientado para mover e posicionar os 
produtos na cadeia de suprimentos. 
Na essência a disciplina busca compreender as contínuas mudanças tecnológicas que impactam 
nos negócios e nas teorias organizacionais para assim, contribuir para o alargamento da fronteira 
do conhecimento no campo da administração e das práticas gerenciais. 

Objetivos: 
 
Possibilitar ao aluno a análise crítica e reflexiva dos conceitos e métodos de pesquisas aplicadas à 
gestão estratégica da logística e da cadeia de suprimentos para a vantagem competitiva.  
Propiciar uma visão ampla e integradora das teorias organizacionais decorrentes da 
implementação das tecnologias digitais relacionadas à gestão estratégica da logística e da cadeia 
de suprimentos. 
Facilitar o entendimento da importância da interdisciplinaridade nessas teorias, tendo em vista 
ser a Administração uma ciência social aplicada. 
Auxiliar os alunos a procederem de maneira produtiva na análise dos pontos e contrapontos 
sobre as leituras realizadas.  
Mostrar a relatividade e as limitações de cada teoria para entender os fenômenos 
organizacionais. 
Ao final da disciplina os alunos devem estar aptos a relacionar variáveis (independentes e 
dependentes) para alargar a fronteira do conhecimento no campo da administração de empresas. 

Conteúdo Programático: 
 
Gestão estratégica da logística. Gestão estratégica das cadeias de suprimentos. Resiliência e 
riscos de cadeias de suprimentos. Indústria 4.0 e a gestão estratégica de operações, logística e 
cadeia de suprimentos. Produção enxuta e Produção mais limpa. Impacto da internet das coisas 
na cadeia de suprimentos. Impacto da big data analytics na cadeia de suprimentos. Influência da 
computação em nuvem na cadeia de suprimentos. Influência da manufatura aditiva na cadeia de 
suprimentos. Papel da RBV, custos de transação e capabilidades dinâmicas na gestão da cadeia de 
suprimentos. Integração entre cadeia de suprimentos verde (ou ecológica) e a economia circular. 
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Metodologia: 
 
O processo de ensino e aprendizagem compreenderá dos seguintes procedimentos básicos: 
- Participar em seminários; 
- Apresentar artigos em sala de aula; 
- Discutir artigos em sala de aula e; 
- Elaborar um trabalho final que servirá como embrião para publicação em periódicos. 

Critério de Avaliação:  
 
1) Desempenho nas discussões em grupo (em sala de aula)  
2) Desempenho individual 

- Participação em seminários 
- Apresentações de artigos em sala de aula 
- Entrega do trabalho final 

 
Segundo Regulamento Geral da Pós-Graduação Stricto Sensu, Art. 98 
 
A – excelente: corresponde às notas no intervalo entre os graus 9 e 10;  
B – bom: corresponde às notas no intervalo entre os graus 8 e 8,9;  
C – regular: corresponde às notas no intervalo entre os graus 7 e 7,9;  
R – reprovado: corresponde às notas no intervalo entre os graus 0 e 6,9”. 
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