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PRÁTICA: 30
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DEPARTAMENTO: EMPREENDEDORISMO E GESTÃO
CURSO (S): PROCESSOS GERENCIAIS – ênfase em EMPREENDEDORISMO

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Introdução às principais teorias de Práticas Empresariais
1.1. Cadeia de Valor – Porter
1.2. Curva de Valor – Oceano Azul
1.3. Diferenciais Competitivos – Porter
1.4. Análise da Concorrência – Porter
1.5. Projeção de Cenários Futuros para o segmento de negócios
1.6. Processos organizacionais - Mintzberg
2. Visitas técnicas a organizações empresariais (total de quatro visitas seguidas de follow-up)
2.1 Conhecendo a estrutura da indústria
2.2 Identificando sua estratégia competitiva
2.3 Identificando sua cadeia de valor interna e externa e curva de valor
2.4 Identificando seus processos organizacionais centrais e as práticas de gestão adotadas
3. Análise e reflexão sobre as empresas visitadas
3.1. Respostas a questionários
3.2. Elaboração de relatórios de visita
3.3. Diagnósticos de problemas encontrados e boas práticas
3.4. Proposta de melhorias sobre a estrutura da cadeia de valor, processos e práticas de gestão das organizações
empresariais visitadas.

PLANO DE AULAS:
AULA1:
Meta: Apresentar algumas das teorias relacionadas às práticas empresariais, tais como: cadeia de valor, curva de
valor, forças competitivas de Porter,
Objetivo: Formar um arcabouço teórico para posterior análise das práticas empresariais após as visitas às empresas.
Desenvolver um olhar crítico e analítico perante as organizações visitadas.
Atividade: Aula expositiva – introdução aos principais conceitos e teorias utilizadas nas discussões.

AULA2:
Meta: Proporcionar um ambiente para observação in loco a operação de uma empresa, reconhecendo suas estruturas
organizacionais, diferenciais competitivos, principais forças do segmento de negócio e sua curva de valor.
Objetivos: Observar e analisar as empresas pela ótica das teorias apresentadas na primeira aula. Perguntar aos
executivos da empresa informações mais detalhadas da estrutura e da operação.
Atividade: 1ª visita de campo à empresa

AULA3:
Meta: Discussão e análise das práticas empresariais
Objetivo: Discutir em sala e apresentar relatórios das visitas, respondendo aos questionários.
Atividade: Discussão e resposta aos questionários. Vídeos ilustrativos das empresas visitadas.
AULA4:
Meta: Proporcionar um ambiente para observação in loco a operação de uma empresa, reconhecendo suas estruturas
organizacionais, diferenciais competitivos, principais forças do segmento de negócio e sua curva de valor.
Objetivos: Observar e analisar as empresas pela ótica das teorias apresentadas na primeira aula. Perguntar aos
executivos da empresa informações mais detalhadas da estrutura e da operação.
Atividade: 2ª visita de campo à empresa

AULA5:
Meta: Discussão e análise das práticas empresariais
Objetivo: Discutir em sala e apresentar relatórios das visitas, respondendo aos questionários.
Atividade: Discussão e resposta aos questionários. Vídeos ilustrativos das empresas visitadas.

AULA6:
Meta: Proporcionar um ambiente para observação in loco a operação de uma empresa, reconhecendo suas
estruturas organizacionais, diferenciais competitivos, principais forças do segmento de negócio e sua curva de valor.
Objetivos: Observar e analisar as empresas pela ótica das teorias apresentadas na primeira aula. Perguntar aos
executivos da empresa informações mais detalhadas da estrutura e da operação.
Atividade: 3ª visita de campo à empresa

AULA7:
Meta: Discussão e análise das práticas empresariais
Objetivo: Discutir em sala e apresentar relatórios das visitas, respondendo aos questionários.
Atividade: Discussão e resposta aos questionários. Vídeos ilustrativos das empresas visitadas.
AULA8:
Meta: Observar in loco a operação de uma empresa, reconhecendo suas estruturas organizacionais, diferenciais
competitivos, principais forças do segmento de negócio e sua curva de valor.
Objetivo: Observar e analisar as empresas pela ótica das teorias apresentadas na primeira aula. Perguntar aos
executivos da empresa informações mais detalhadas da estrutura e da operação.
Atividade: 4ª visita de campo à empresa
AULA9:
Meta: Discussão e análise das práticas empresariais
Objetivo: Discutir em sala e apresentar relatórios das visitas, respondendo aos questionários.
Atividade: Discussão e resposta aos questionários. Vídeos ilustrativos das empresas visitadas.
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