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COR813 Tópicos Avançados Gestão de Transportes
EMENTA
Desempenho e modelos de gestão dos transportes: o sujeitos sociais
o gestão dos sistemas (áreas)
o gestão empresarial
Tendências identificadas no âmbito da gestão dos transportes:
o descentralização,
o emergência da estratégia dos serviços com valor adicional,
o custo-eficácia na distribuição dos serviços - terceirização,
o mecanismos de mercado,
o atendimento de novos segmentos,
o orientação para o consumidor, através da qualidade
o benchmarking e medidas de desempenho
o reformas para simplificar a regulação
Análise das implicações dessas tendências e questões emergentes para o futuro:
o redução da participação do governo (ênfase na atividade central)
o responsabilidade em termos de desempenho (eficiência e eficácia)
o integração de atividades com acessibilidade
o formas de financiamento com envolvimento do setor privado
o uso de tecnologias de informação
o pesquisas e desenvolvimento de alianças estratégicas
Novos arranjos organizacionais e mudanças nos processos de tomada de decisão:
o gerenciamento dos processos
o responsabilidade dividida (custos, riscos e resultados)
o visão do futuro preferido
o gestão participativa
o processo de melhoria contínua
Identificação dos casos de abordagem holística no gerenciamento baseado na abordagem intersetorial e
desenvolvimento sustentável:
o foco sobre as atividades centrais
o serviços integrados, sustentabilidade
o cooperação, colaboração e parceria.
Reflexões sobre gestão da transição
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