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OBJETIVOS 
 

Geral 

Capacitar o aluno para entender como a estrutura de governança contribui para integrar 

a gestão da tecnologia e da inovação com o desenvolvimento de mercados, 

fundamentada pela Teoria dos Custos de Transação. 

 

Específicos 

 Compreender os pressupostos e dimensões que embasam a Teoria dos Custos de 

Transação; 

 Identificar as principais fontes de Custos de Transação nos modelos de negócios 

adotados das organizações; 

 Habilitar os alunos na seleção dos mecanismos de governança mais adequados e 

eficientes na gestão e coordenação dos recursos produtivos e tecnológicos nas 

organizações, com vistas à redução dos custos de transação segundo as 

dinâmicas de mercado e as características do negócio das organizações.  

 

ENFOQUE E ABORDAGEM  
 

A disciplina foca a melhoria da eficiência no desenvolvimento e na coordenação dos 

recursos produtivos e tecnológicos, por meio da escolha e adoção de estruturas de 

governança adequadas às características do negócio em que as organizações atuam, 

sob a perspectiva da Teoria dos Custos de Transação (TCT). 

Busca-se, de forma prática, identificar as principais fontes de custos de transação no 

desenvolvimento e na coordenação dos recursos produtivos e tecnológicos nas 

organizações, de maneira a gerar insights para soluções de problemas empresariais e 

aproveitamento de oportunidades de mercado com a redução desses custos por meio da 

escolha de mecanismos eficientes de governança.  

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA EM NEGÓCIOS 
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Os conteúdos da disciplina são desenvolvidos em sala de aula de forma interativa 

mediante intercâmbio de conhecimentos e experiências práticas dos alunos em 

empresas com diferentes culturas e ramos de atuação. 

 

CONTEÚDO  

1. Relevância da governança de negócios para a integração da tecnologia e 

inovação com mercados; 

2. A natureza da Firma e os custos de transação; 

3. Teoria dos Custos de Transação: custos de transação, pressupostos, dimensões 

analíticas das transações;  

4. Compromisso e a Confiança nas transações interorganizacionais: abordagens 

complementares à Teoria dos Custos de Transação; 

5. Mecanismos eficientes de governança:  continnum de governança (mercado, 

hierarquia e estruturas híbridas). 

6. Modelo microanalítico para escolha de mecanismos de governança. 

7. Alianças estratégicas: tipos de alianças, busca e relacionamento com parceiros 

(framework para varredura e seleção de parceiros);  

8. Dinâmicas de mercado e modelos de negócios de base tecnológica: inovação 

tecnológica, orquestração de redes, negócios em plataforma. 

9. Custos de transação na economia compartilhada 

 

ESTRATÉGIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

O processo de ensino-aprendizagem consiste de leituras prévias, discussões em sala de 

aula, aplicação prática do conhecimento mediante o desenvolvimento e elaboração de 

propostas de aproveitamento de oportunidade ou solução de problemas, ao longo da 

disciplina, com vista à redução dos custos de transação nas organizações observadas. 

As propostas serão desenvolvidas em grupos de alunos mediante atividades externas de 

observação nas organizações para possibilitar uma maior riqueza e produtividade nas 

discussões pela troca mútua de aprendizados. Compreenderão: a descrição do contexto 

e da realidade investigada; identificação e diagnóstico dos custos de transação; análise 

e adequação das estruturas de governança à realidade do negócio e; elaboração da 
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proposta de solução do problema/aproveitamento da oportunidade relativa aos custos de 

transação identificados. 
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