
Identificação da Componente 

Componente Curricular: Gestão Estratégica Código:  SL4130 

 

Ementa 

Conceitos e abordagens. Cenário de negócios: análise dos ambientes externo, setorial e concorrencial.  Análise do 

ambiente interno: recursos, capacidades e competências essenciais. Tipologias de formulação de estratégias. 

Implementação e gestão estratégica. 

 

Objetivos 

Objetivo Geral: Capacitar o aluno para elaboração do Planejamento Estratégico e estimular a visão estratégica através 

do estabelecimento de metas, os principais objetivos de uma empresa e os planos de ação para alcançá-los.  

Objetivos Específicos: 

- Compreender o processo de administração estratégica a partir de suas origens conceituais e evolução do campo; 

- Habilitar os alunos para analisar o ambiente interno e o ambiente competitivo das organizações no contexto de 

competição globalizada e de rápidas mudanças políticas, econômicas e tecnológicas; 

- Conhecer e deduzir as principais tipologias de formulação de estratégias a partir de uma visão analítica; 

- Identificar criticamente e aplicar os elementos de um plano estratégico e seus instrumentos de implementação e 

gestão estratégia empresarial, sem perder de vista as suas limitações. 
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