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1 – EMENTA: 

Fundamentos teóricos de D.O. Primeiros enfoques de D. O. Um enfoque 
integrado de desenvolvimento das organizações: valores, processo e tecnologia. 
Enfoques e estratégia de mudança planejada e desenvolvimento das organizações. 
Os enfoques sistêmicos, de laboratório, sócio-técnico e político. 

 
2 - OBJETIVOS: 
 

A interconexão do mundo, uma das conseqüências da globalização, faz nos 
refletir sobre a dimensão cultural desse processo, que chamaremos de cultura de 
negócios. Entender o conceito e aplica-lo à realidade capixaba será o objetivo 
principal desta disciplina. O foco do estudo será compreender as dimensões 
organizacionais e gerenciais presentes nos arranjos produtivos de: 
 

• Mármore e Granito; 
• Vestuário; 
• Florestal-moveleiro. 

 
Outro objetivo é o de levantar através da história do Espírito Santo, os projetos 

e as lideranças políticas que pensaram o desenvolvimento do Estado. Dessa forma, 
serão tratadas as propostas iniciadas desde o século XIX: o projeto derivado da 
cultura do café, as fases da industrialização e da internacionalização da economia 
local e o esgotamento do modelo dos Grandes Projetos. Finalmente, serão tratados 
os aspectos relacionados a um novo projeto para o futuro do Estado, baseando-se 
nas experiências existentes em outros estados da federação, tais como o Ceará, 
Minas Gerais, Bahia ou Santa Catarina. 
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3 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

 
Unidade I – Conceito de Cultura de Negócios: 
 
Nas últimas décadas o termo globalização tem sido bastante utilizado para 

designar um conjunto de processos de natureza diversas que possuem como 
característica a disjunção entre várias esferas da vida social contemporânea 
simultaneamente a processos de reforço mútuo entre elas e ao crescente aumento 
da comunicação e interconexão entre as nações.  

 
Esta unidade tratará da dimensão cultural da globalização através do conceito de 

cultura de negócios, que se refere a uma série de fluxos culturais que permeiam o 
discurso e a atividade gerencial das empresas globalizadas, afetando a todos que 
trabalham nelas através das várias tecnologias empregadas. 

  
Unidade II – História Empresarial do Espírito Santo : 
 
A criação na Província de uma elite intelectual positivista, abolicionista e 

republicana, responsável pelas transformações advindas da Proclamação da 
República.  As políticas dos Presidentes da Província Muniz Freire (1892-1896 e 
1900-104) e Jerônimo Monteiro (1908-1912), as duas maiores expressões deste 
período. O inicio da trajetória de industrialização do Espírito Santo. O grupo que se 
articulou em torno de Jones dos Santos Neves, Interventor no estado entre 1943-45 
e depois Governador entre 1951-1954. A implantação do projeto acabado realizada 
pelo Governo de Christiano Dias Lopes entre 1967 e 1971. O corte 
internacionalizante dado pelo Governo Arthur Carlos Gehart Santos entre 1971 e 
1975. O impacto dos Chamados Grandes Projetos. A força de empresas como 
Aracruz Celulose,  Companhia Siderúrgica de Tubarão, Samarco Industrial, dentre 
outras. O esgotamento político do projeto. A fragilidade dos últimos governos 
estaduais e sua incapacidade de produzir resultados e interlocução qualificada. 

 
Unidade III – Arranjos produtivos no Espírito Santo : 
 
A economia capixaba vem apresentando taxas de crescimento acima da média 

nacional há aproximadamente quarenta anos. O Espírito Santo aparece em terceiro 
lugar dentre os Estados. Isso se deveu ao bom desempenho das atividades ligadas 
ao setor cafeeiro, tanto pela maior produção física, quanto pelos preços alcançados 
pelo produto. 
 

Essa performance, no entanto, não deve esconder a percepção de que na 
verdade a economia capixaba, nas últimas duas décadas, poderia ter apresentado 
um desempenho ainda melhor. Essa afirmação encontra respaldo na constatação de 
que não se logrou utilizar todo o seu potencial de crescimento disponível, como 
também novas oportunidades de negócios não se concretizaram. Explicações para  tanto 
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podem  ser  atribuídas em parte à perda de dinamismo do modelo de crescimento, 
de outro lado à fragilização do poder público, no seu papel de liderar e articular 
ações com vistas ao desenvolvimento.  
 
 O pano de fundo conceitual para entender todo o contexto da crise no Espírito 
Santo e da solução estaria no que é conhecido como aglomerados. É através destas 
concentrações geográficas de empresas inter-relacionadas é que se pode entender 
as atuais relações econômicas, típicas de um mundo globalizado. Trabalhar essa 
perspectiva de se projetar um novo modelo de crescimento baseado em arranjos 
produtivos localizados, como o de Mármore e Granito, Vestuário e Florestal-
moveleiro, será o foco principal nesta unidade. 
 
4 - METODOLOGIA DE ENSINO: 
 
 A metodologia utilizada na condução da disciplina tem como requisito prévio a 
leitura da bibliografia indicada para cada unidade e envolverá também aulas 
expositivas, discussões de textos ou temas previamente anunciados e a 
apresentação de estudos e análises realizadas pelos alunos. 

 
5 – METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 
 

A avaliação da disciplina será realizada através da certificação da leitura dos 
textos previamente escolhidos.  Envolverá também uma avaliação, confecção de 
artigo e trabalho final individual a ser realizado pelos alunos. 
 

Prova: ...............50% (16. Aula); 
Artigo: ...............25% (20. Aula); 
Trabalho Final:..25% (32. Aula).  

 
 
6 – BIBLIOGRAFIA REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  
 
ALMADA , Vilma Paraíso Ferreira de. Escravismo e transição: o Espírito Santo- 

1850-1888. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1984.  
 
BARBOSA, Lívia. O jeitinho brasileiro . Rio de Janeiro: Campus, 1992.  
 
__________. Igualdade e meritocracia: a ética do desempenho nas  sociedades 

modernas . Rio de Janeiro: Editora FGV, 1999. 
 
__________. Cultura e empresas . Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2002. 
 
_________. Diversidade e Globalização. Inteligência Empresarial, Rio de Janeiro, 

n.7, p. 13-21, abril 2001. 
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_________. Conhecimento ou adestramento? RAE Executivo, São Paulo, v.1, n.2, 

p. 80-84, nov. 2002 a jan. 2003. 
 
_________. Globalização e cultura de negócios.In: KIRSCHNER, A. M. (Org.).  
Empresa, Empresários e Globalização. Rio de Janeiro: FAPERJ, 2001, p. 211-225. 
 
BITTENCOURT, Gabriel. A formação econômica do Espírito Santo: roteiro da 

industrialização . Rio de Janeiro: Editora Cátedra, 1987. 
 
CALIMAN, Orlando (Org.). Espírito Santo Competitivo: uma estratégia de 

desenvolvimento com base em Arranjos Produtivos . Documento realizado 
pela FUTURA, Vitória, 2002. 

 
GOMES, L. G., BARBOSA, L., DRUMMOND, J.A. (Orgs). O Brasil não é para 

principiantes: carnavais, malandros e heróis, 20 an os depois . Rio de 
Janeiro: Editora FGV, 2000. 

 
MOTTA, Fernando C.P., VASCONCELLOS, Isabella F. G. Teoria Geral da 

Administração . São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002. 
 
NOVAES, Maria Stella de. História do Espírito Santo . Vitória: Fundo Editorial do 

Espírito Santo, s/d. 
 
OLIVEIRA, José Teixeira de. História do Estado do Espírito Santo . Vitória: 

Fundação Cultural do Espírito Santo, 1975. 
 
ROCHA, Haroldo Corrêa. Cafeicultura e grande indústria: a transição no E spírito 

Santo - 1955-1985 . Vitória: Fundação Ceciliano Abel de Almeida. 
 
VASCONCELLOS, J.G., DAVEL, E. (Orgs). Inovações organizacionais e relações 

de trabalho: ensaios sobre o Espírito Santo . Vitória: EDUFES, 1998. 
___________. Recursos humanos e subjetividade . Petrópolis: Editora Vozes, 

1995. 
 
VASCONCELLOS, João Gualberto M. A invenção do Coronel: ensaio sobre as 

raízes do imaginário político brasileiro . Vitória:  EDUFES, 1995. 
____________. Trajetória Política e Desafios. In: BITTENCOURT, Gabriel (Org.). 

Espírito Santo: um painel da nossa história . Vitória: EDIT, 2002. p. 1-9. 
 
VASCONCELLOS, João G., PANDOLFI, Ricardo. Elites e Gestão do 

Desenvolvimento: Uma reflexão sobre o caso do Espír ito Santo . Vitória: 
mimeo, 2003. 

____________. O Espírito Santo e seu futuro: pesquisa sobre a ide ntidade , 
projetos e gestão do espaço social . Projeto de pesquisa apresentado ao 
Departamento de Administração da UFES, 2001/2002. 

 


