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RESUMO 

 

A constante preocupação em descobrir formas eficazes e eficientes de obter 

e alocar os recursos econômicos e financeiros nas firmas conduz à busca do 

desenvolvimento de trabalhos teóricos e empíricos, que forneçam subsídios para o 

processo de tomada de decisões nos negócios. Oliver Williamson é importante 

mentor à ascendente Nova Economia Institucional e tem seu mérito em torna-la uma 

alternativa à análise microeconômica neoclássica. O trabalho foi estruturado em 

cinco capítulos que analisam a contribuição do autor em destaque, primeiramente foi 

abordado uma breve revisão acerca do velho e novo institucionalismo, ressaltando 

as opiniões de Veblen e Commons até chegar nas ideias de Coase e Williamson; 

posteriormente será apresentado informações alusivas a  biografia de Oliver Eaton 

Williamson e quais foram suas fontes de inspiração; corroborando com a biografia 

inicia os itens que retratam a trajetória e contribuições do economista para a Nova 

Economia Institucional, foi ainda demonstrado nos itens subsequentes da pesquisa 

estudos brasileiros entre os anos de 2010 e 2015 que trazem a Teoria dos Custos 

de Transação do autor como base teórica para suas discussões, finalizando com 

uma discussão sobre as críticas que ele recebeu ao longo de sua jornada 

acadêmica. Esse trabalho busca em Williamson suas fontes, revisa a literatura e 

analisa os estudos relacionados ao autor no Brasil. O objetivo é formar um 

referencial teórico da abordagem das teorias de Williamson e identificar as virtudes e 

fraquezas da Teoria dos Custos de Transação. 

 

Palavras chave: Oliver Williamson. Nova Economia Institucional. Custos de 

Transação. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

It's constant aspiration to find effective and efficient ways to obtain and 

allocate the economic and financial resources in firms, leading to the pursuit of 

development of theoretical and empirical studies providing subsidies to the process 

of decision-making in business. Oliver Williamson important mentor upward New 

Institutional Economics and has merit in makes it an alternative to neoclassical 

microeconomic analysis. This paper’s was structured in five different sections that 

analyze the contribution of the author, in the first place, a brief review was first 

approached about the old and new institutionalism, emphasizing the opinions of 

Veblen and Commons until arriving at the ideas of Coase and Williamson; Later will 

be presented information referring to the biography of Oliver Eaton Williamson and 

what were his sources of inspiration; Corroborating with the biography begins the 

items that speculate about the contributions of the economist to the New Institutional 

Economy, was also demonstrated in the subsequent items of the research Brazilian 

studies between the years of 2010 and 2015 that bring the Transaction Costs of the 

author like base Theoretical approach to his discussions, ending with a discussion of 

the criticisms he received throughout his academic journey. This paper’s seeking the 

sources of inspiration, reviews the literature and analyzed studies related to the 

author in Brazil. In order to understand the use of the Williamson theories approach 

and to identify the virtues and challenges of the Transaction Costs Economics. 

 

Keywords: Oliver Williamson.  New Institutional Economics. Transaction Cost. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ronald Coase, economista inglês, escreve na década de 30 um artigo 

intitulado "The Nature of the Firm", ponto de partida para o novo enfoque econômico 

das instituições, e que levou o autor a ser agraciado com o prêmio Nobel (Prémio do 

Banco da Suécia para as Ciências Económicas em Memória de Alfred Nobel). A 

obra do autor tinha como uma das discussões principais os custos que as firmas 

tentam eliminar, pois é o que o mercado impõe a elas, qual seria então a maneira 

eficiente de organizar a produção, porque no limite não existiria então, uma única 

grande firma. Desta forma, inicia-se o pensamento sobre a Teoria dos Custos de 

Transação - TCT (CARVALHO; VIEIRA; SILVA, 2012; PONDÉ, 2007). 

Na década de 1970, Oliver Eaton Williamson recupera ideias originais de 

Coase (1937) e tem então seu nome fundido com esse conceito de custos de 

transação, que está diretamente vinculado à problemática da coordenação das 

atividades econômicas e ao papel exercido por determinadas instituições capitalistas 

(PONDÉ, 2007). 

Desta forma, buscou-se explicar qual a razão da existência de firmas e a 

discussão de seus limites, lançando um olhar sobre as decisões destas, bem como 

suas relações com o mercado, as escolhas pela verticalização de seus processos, 

justificando inicialmente as diferenças entre cada empresa que, para alcançar seus 

objetivos, lançam mão de estratégias que envolvem diferentes áreas como a 

economia, política, administração e produção, sendo, portanto, uma atividade 

interdisciplinar (COASE, 1937). 

A retomada do institucionalismo na década de 70 tem um enfoque diferente 

das suas origens. Antes voltado às estruturas legais e formas particulares de 

governança, pós anos 70 tratava especialmente de autonomia das instituições 

políticas, análises microprocessuais e predominantemente endógenas. Amplia-se o 

patamar de análise, antes organizacional, para o interorganizacional e societal 

(CARVALHO; VIEIRA; SILVA, 2012). 

 O funcionamento do sistema econômico e a organização das corporações 

não são neutros em relação ao ambiente institucional. A teoria econômica 

neoclássica influenciou profundamente a teoria das organizações e as teorias que 

relacionam as organizações com o ambiente (ZYLBERSZTAJN, 1995). 

Intuitivamente a economia neoclássica parece não justificar o mundo real, visto que 
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se o sistema de preço pode equalizar e solucionar qualquer tipo de distorção, a 

opção lógica seria obter os produtos no mercado, então, não haveria sentido que as 

empresas decidem em diferentes casos verticalizar sua produção. A TCT tornou-se 

base para o entendimento e análise de diversas questões sobre estudos 

organizacionais e estratégia, como a integração vertical e a terceirização, os limites 

das firmas e as estruturas de governança híbridas. Ela também ganha destaque ao 

tentar explicar os arranjos estruturais que podem resultar na eficiência das empresas 

(MARANHO; ABIB; FONSECA, 2013). 

Na percepção de alguns economistas a NEI está absorvendo a ideia de que 

não é possível compreender as escolhas das empresas sem avaliar as bases de 

recursos das mesmas. Alguns custos estarão sempre associados ao funcionamento 

do sistema de preços. Caso eles não existissem o problema da alocação de 

recursos passaria a ter uma consistência meramente técnica (AUGUSTO; SOUZA; 

CARIO, 2014; COASE, 1937). 

Tendo a NEI uma reconhecida contribuição para formação da teoria da 

firma, torna-se de fundamental importância uma revisão sobre os conceitos de Oliver 

Williamson, suas origens, métodos e influência gerada. 

  



9 

 

2 INSTITUCIONALISMO 

 

O institucionalismo pode ser conceituado como a linha de pensamento 

oposta ao neoclassicismo que, em alguns aspectos, pode demonstrar semelhança 

com o Marxismo, Keynes e Schumpeter que partia de um enfoque microeconômico 

para sistematizar vínculos do ambiente institucional com as novas trajetórias de 

inovação. A tradição institucionalista trouxe a possibilidade de se avançar em 

direção da teoria dinâmica das instituições (CONCEIÇÃO 2001a; SILVA FILHO, 

2006).   

O cerne do institucionalismo está ligado aos conceitos de instituições, 

hábitos, regras e suas evoluções, deixando claro a ligação com uma evolução que 

se aproximava, já de maneira histórica, através das discussões das diferenças entre 

o neoclassicismo e o evolucionismo, demarcando sua generalidade nas análises 

específicas e variadas em relação a um fenômeno econômico (CONCEIÇÃO 2001a; 

SILVA FILHO, 2006).  

O institucionalismo tem na sua origem fundamentalmente a crítica à 

incapacidade da ortodoxia em compreender e justificar fenômenos econômicos que 

antes eram tidos como dados, ou ainda de pouca importância para os modelos. Para 

os institucionalistas, o papel das instituições que regulam o ambiente econômico é 

determinar as relações econômicas na sociedade. A cada tempo as instituições são 

diferentes, assim a realidade não se encaixa em modelos a qualquer momento. As 

raízes mais antigas, que remetem ao historicismo econômico alemão, exercem uma 

influência ímpar nesse modo de pensar. Por conta dessa corrente surge uma nova 

linha de pensamento, seu marco enquanto escola de pensamento econômico 

independente a partir do trabalho pioneiro dos autores norte-americanos Veblen, 

Commons e Mitchell (BRONDI, 2014). 

É possível considerar que economia institucionalista surge como uma reação 

à teoria do mainstream1 e sua metodologia, as quais sustentava o individualismo 

metodológico e as analogias mecânicas como na física Newtoniana.  Em especial 

com os trabalhos dos autores da TCT as instituições são parte da análise, contudo, 

                                                           
1 Mainstream é a linha de pensamento corrente e mais usada, também pode ser descrita como 

ortodoxia. No campo da economia, em especial no pós segunda guerra, trata se da visão 
neoclássica e reducionista da explicação econômica baseada na função de maximização de 
funções utilidade, equilíbrio geral e expectativas racionais. 
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as mesmas são resultado dos indivíduos que pode retomar o individualismo 

metodológico de Menger (ZANELLA et al., 2015). 

Os custos que os agentes enfrentam toda vez que recorrem ao mercado 

elaboram um conjunto de condições que tornam os custos de transação 

significativos, que são a racionalidade limitada, a complexidade e incerteza, o 

oportunismo e a especificidade de ativos. Estas condições são fatores que 

determinam a existência dos TCT (FIANI, 2003). 

O institucionalismo contemporâneo reúne conceitos e ideias tanto do velho 

quanto do novo institucionalismo, ou seja, as instituições não podem existir na 

ausência de uma ação individual, subsiste, portanto, uma dependência entre 

instituições e ação humana, onde uma não existe sem a outra (CAVALCANTE, 

2014). 

Sobre a organização das instituições os autores têm algumas divergências 

sobre seus pensamentos e como essa divisão ocorre. Por exemplo, para Commons 

há uma organização onde os indivíduos são separados de acordo com o que podem 

ou não realizar, a partir de um conjunto de regras, formando mecanismos com 

controle coletivo, facilitando a resolução de conflitos através da força física, ou seja, 

de maneira pouco organizada. Isso contraria o pensamento de North, que traz suas 

ideias do mesmo pressuposto, porém, considera distintas figuras para compor as 

instituições de maneira organizada, tais como corporações e sindicatos 

(CAVALCANTE, 2014). 

 

2.1 ORIGEM E MÉTODOS INSTITUCIONALISTA 

 

Desde a década de 70 o neo-institucionalismo, vem se tornando algo 

labiríntico, visto que em cada área onde ele pode ter importância ele passou por 

diferentes fenômenos. Quando pensamos nas Ciências Sociais, notamos que ele 

passou por uma miscelânea, que facilmente provoca equívocos nos que não tem 

grande conhecimento a respeito, fato justificado pela copiosidade das diferentes 

disciplinas que o compõem. Já nas Ciências Políticas e na Economia o neo-

institucionalismo denota de forma mais clara suas áreas, representa a retomada de 

um legado olvidado, isso porque na década de 20, John Commons expressou de 

forma visível essa ideia. Posteriormente, na década de 80, através dos trabalhos do 
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historiador econômico Douglass North, assim como Coase, foi oferecida legitimidade 

acadêmica maior a esses pensadores que defendiam conceitos presentes na NEI 

(GODIN, 1996). 

Ainda na mesma década, Oliver Williamson e seus estudos sobre economia 

industrial e mercado de trabalho, com leitura inteiramente acessível aos não-

economistas, manteve o cerne das relações entre firmas e fornecedores em vários 

contextos, introduzindo o marco conceituai da “abordagem dos custos de transação”, 

tornando-se o clássico contemporâneo da escola (GODIN, 1996). 

Subjetivamente até os anos 70 a denominação de institucionalista foi 

aplicada a um programa restrito de uma corrente de pensamento econômico 

desenvolvida na primeira metade deste século por autores como Veblen, Commons 

e Mitchell, entre outros.  

 

Invariavelmente, institucionalismo é tido como uma linha de pensamento 
oposta ao neoclassicismo (Hodgson, 1998b), semelhante ao marxismo em 
alguns aspectos (Dugger, 1988) e vinculada ao evolucionismo (Hodgson, 
1993). Independentemente do enfoque adotado, atribui-se ao ‘velho’ 
institucionalismo norte-americano, a partir dos escritos de Veblen — e em 
menor grau nos de Commons (1934) e Mitchel (1984) —, a matriz da Escola 
Institucionalista. (CONCEIÇÃO, 2002, p. 87). 

 

As novas contribuições que foram surgindo como uma crescente proliferação 

durante as últimas décadas se denominam ou se qualificam de institucionalistas, no 

mainstream e fora dele tornando seu uso incompatível. Desta forma, parte das 

novas contribuições reunidas na NEI engloba uma ampla variedade de enfoques 

teóricos, centrada nas figuras de Coase, Williamson e North. Em muitos casos a 

corrente neoclássica supre algumas deficiências das firmas e mercados, e suas 

regras realçam os vínculos com a abordagem evolucionária (CARVALHO; VIEIRA; 

SILVA, 2012; CONCEIÇÃO 2002; PONDÉ; 2007; SILVA FILHO, 2006). 

A análise de Coase parte de uma pergunta simples, “por que uma empresa 

internaliza atividades?” Com um mercado eficiente ela poderia obter insumos a um 

custo inferior, supondo a existência de ganhos de eficiência provenientes da divisão 

do trabalho (ALCHIAN; WOODWARD, 1988). 

A teoria neoclássica estabelecia que a firma era um mero agente 

maximizador de lucro, desprovido de outro interesse que não o de obter o maior 

excedente possível dada as expectativas dos agentes e as condições que 

prevaleçam no mercado. Embora esse conceito da firma facilitasse enormemente o 



12 

 

trabalho de pesquisa e elaboração de modelos de equilíbrio e crescimento 

econômico, ele logo se revelou incapaz de lidar satisfatoriamente com realidades 

mais complexas, tais como estruturas oligopolistas e imperfeições de mercado. 

Desta forma ela não era capaz de explicar o surgimento de estruturas oligopolistas 

dentro do capitalismo, fenômeno sobre o qual a tese maximizadora pouco teria a 

dizer (AUGUSTO; SOUZA; CARIO, 2014).  

Ronald Coase, em seu trabalho seminal de 1937, “The Nature of the Firm”, 

se tornou uma referência para os demais adeptos da Teoria dos Custos de 

Transação, como, por exemplo, Oliver Williamson. A firma teria como objetivo a 

redução dos seus custos de transação, seja por meio do mecanismo de preços, seja 

por substituição de contratos incompletos por contratos mais completos. Williamson 

interpreta “The Nature of the Firm” como pouco profundo em relação aos aspectos 

internos da organização, contudo compreende que o avanço foi muito grande para a 

época (CAVALCANTE, 2014; CONCEIÇÃO, 2001b).  

Em boa parte dos casos a verticalização poderia representar um aumento de 

eficiência. Por exemplo, quando as empresas tinham o fornecimento de insumo por 

poucos vendedores, sendo dois vendedores do insumo X, e não havendo substituto 

possível para X, poderíamos supor que esses vendedores estão competindo pelo 

contrato com a empresa. Contudo na prática, poderia ser feito um acordo entre os 

dois para oferecer um preço maior para a empresa, sendo essa empresa proibida de 

verticalizar a produção por leis antitruste, e esses vendedores poderiam se 

beneficiar dessa fraqueza e seriam os únicos beneficiados, visto que a empresa terá 

um custo de produção maior e precisará ter preços de venda menos competitivos 

para seus produtos repassando esses altos custos de insumo para o consumidor. 

Dessa forma, Williamson promove o debate sobre o tema culminando na publicação 

do artigo em 1971 “The Vertical Integration of Production: Market Failure 

Considerations” (FERNÁNDEZ; PESSALI, 2003). 

Enquanto a tradição econômica busca determinar a alocação ótima dos 

recursos considerando como dadas as organizações econômicas, a Nova Economia 

Institucional questiona quais as formas de organizações que determinam a melhor 

alocação dos recursos. A NEI tem como ferramentas para sua análise aspectos 

multidisciplinares. A abordagem considera história econômica, direito de 

propriedade, sistemas comparativos, comportamento humano, economia industrial e 

teorias organizacionais.  
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2.2 VELHO INSTITUCIONALISMO 

 

Ao final de 1930 o darwinismo aliado a ideia de instinto natural começa a 

perder espaço com avanços nas áreas da sociologia e psicologia, sendo extinto pela 

ascensão do behaviorismo na década de 1920. Outra mudança importante na forma 

de pensar a ciência foi a decadência do positivismo de Auguste Comte em 1830, o 

empirismo ganha seu espaço e somente é considerado ciência aquilo que poderia 

ser testado e medido. Por exemplo, a descrença no Evolucionismo é apontada por 

um seguidor de Veblen, Mitchell teria dito que o ponto de vista darwinista deve ser 

substituído na mente dos homens: a psicologia do instinto e do hábito vai ceder a 

alguma outra concepção da natureza humana (HODGSON, 2003). 

Tanto a “velha” como a “nova” economia institucional têm muitas correntes, 

não sendo um corpo único. No caso da “velha” economia institucional, as suas 

principais características são encontradas em autores como Marx e Pareto. No 

entanto, pensando em termos de história do pensamento econômico, a origem dos 

economistas institucionalistas foram expoentes da escola histórica alemã do final do 

século XIX. Idealistas, nacionalistas, empiristas, influenciados pela biologia 

darwinista, seus principais representantes Gustav Schmoller, Adolph Wagner e 

Wilhem Roscher participaram da construção do institucionalismo (ainda que 

houvesse esse nome, era chamado de historialismo) alemão a partir da crítica aos 

economistas clássicos liberais (ZANELLA et al., 2015). 

Entre o ano de 1850 e 1880 foram publicadas as principais obras e nessa 

época a língua alemã era tida como segunda língua, era considerada erudita. Dessa 

forma, a escola institucionalista alemã ganhou adeptos nos Estados Unidos, 

influenciando uma geração de economistas até a segunda metade da década de 

vinte, entre eles Thorstein Veblen e John R. Commons (ZANELLA et al., 2015). 

A partir de 1898, após a publicação da obra de Veblen onde a ciência 

econômica foi reconhecida dentro de um processo embrionário de instituições, o 

surgimento do termo “economia institucional” ganhou robustez, em 1919 por Walton 

Hamilton. Muitos anos depois Oliver Williamson estabeleceu as diferenças entre a 

VEI (Velha Economia Institucional) e a NEI (Nova Economia Institucional) 

(CAVALCANTE, 2014). 

Durante a década de oitenta foi possível testemunhar o retorno sistemático 

de questões tipicamente institucionais, como, por exemplo, o impacto das regras e 
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sistemas eleitorais; a repercussão das formas e sistemas de governo. O que mais 

causou perturbação e levou à consolidação do neo-institucionalismo como 

comportamento dominante dentro das ciências políticas recebendo independência 

das ideias da sociologia foram as regras e procedimentos em escolhas coletivas (na 

arena legislativa) (GODIN, 1996). 

Na vertente do velho institucionalismo, Veblen e Commons trabalham com 3 

principais pressupostos em comum acordo: a) a tecnologia não é dada, não pode 

ser isolada como o fazem modelos neoclássicos; b) não há equilíbrio estável, logo é 

importante estudar como e por que surgem os desdobramentos das mudanças na 

economia; c) atenção ao processo, a evolução da economia é gerada por 

transformações tecnológicas. O velho institucionalismo foi sendo cunhado através 

dos moldes de uma ciência empírica, diferentemente das teorias ortodoxas, com 

pobre contato e carregadas de suposições a respeito do real funcionamento da 

economia (CAVALCANTE, 2014; CONCEIÇÃO, 2008). 

O conceito de instituição, para Veblen, é definido como um resultado das 

ações do homem até o presente, ou seja, era antagônico às teorias ortodoxas, pois 

propunha uma explicação envolvendo cadeias de causa e efeito, em lugar de uma 

teorização pouco evolucionária. Os conjuntos de leis, hábitos, culturas, tradições, 

agências do governo, e outros, moldam o futuro por meio de um processo seletivo e 

impositivo, orientado pela forma que os homens entendem como certo, ou melhor, o 

que altera ou fortalece seus pontos de vista. Essa doutrina foi denominada por 

Veblen como Animismo (CAVALCANTE, 2014; HODGSON, 2003). 

Commons tem duas obras principais: “Legal foundations of capitalismo” 

(1924) e “Institucional Economics” (1934). Nelas o direito é formulado pela resposta 

da escassez e os conflitos de interesse, sendo um processo de resposta às relações 

entre os indivíduos da sociedade e não algo simplesmente imposto por um grupo 

seleto de indivíduos. Para o economista a instituição será como uma ação coletiva 

que controla, libera e favorece a expansão da ação individual, a instituição aflora da 

própria indigência de recursos que seria então sanada com o trabalho físico, sempre 

claro, que não houvesse restrições individuais (CONCEIÇÃO, 2001b). 

Commons deixava clara sua aderência ao positivismo ao declarar que a 

ciência poderia ser lida como probabilidades e superficialidades, ao invés de 

mecanismos causais subjacentes, sendo este um ponto de vista parecido com o de 

Veblen. Contudo, diferia de Veblen ao afirmar que não aderia a nenhuma escolha da 
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psicologia ou darwinista. Commons defendia a existência da seleção natural e a 

artificial, essa última desempenhada pelas relações sociais. Contudo é tido como 

demasiadamente confuso na sua defesa de seleção artificial (HODGSON, 2003). 

 

2.3 NOVA ECONOMIA INSTITUCIONAL 

 

A Nova Economia Institucional (NEI) tem ganhado notoriedade crescente 

como campo da ciência econômica, na academia e na formulação de políticas 

econômicas, em especial usada em níveis práticos e multidisciplinares 

(FERNÁNDEZ; PESSALI, 2003). 

Sua afirmação pode ser vista pelo grande número de citações, publicações 

em importantes periódicos e, claro, por três ganhadores do prêmio Nobel: Ronald 

Coase, Douglass North e Oliver Williamson. Há mais de duas décadas foi criada a 

ISNIE (Sigla em inglês para Sociedade Internacional para uma Nova Economia 

Institucional). Na década de 70 Williamson lança seu programa para pesquisas em 

Economia dos Custos de Transação e cria a marca NEI (FERNÁNDEZ; PESSALI, 

2003). 

O arcabouço teórico da NEI enfoca, fundamentalmente, aspectos 

microeconômicos, uma teoria da firma em uma abordagem não convencional. São 

relevantes para os estudos: a história econômica, os direitos de propriedade, 

sistemas comparativos, economia do trabalho e formas de organização industrial. 

Recuperam-se assim conceitos importantes de Coase (1937). É incorporada a ideia 

de que da firma para fora poderá existir um mecanismo de preço, mas em especial 

internamente. O mecanismo de organização é baseado na hierarquia, logo os 

contratos não são feitos somente por mecanismos de preços (CONCEIÇÃO, 2001a). 

Até a NEI a ortodoxia não dava importância para organização da firma, as 

estruturas eram tidas como “dadas” e o fim do processo, o preço, era o fundamental. 

Ao abrir a, até então, lacrada caixa preta da firma, o olhar de Williamson e Coase, 

assim como outros, se voltou aos arranjos hierárquicos e como eles influenciam os 

custos de transação. Sendo assim, a hierarquia importa e a origem e as funções das 

diversas estruturas das firmas seguem três hipóteses de pensamento na NEI: as 

transações e custos definem o modo de organização da firma; a tecnologia não é 

definidora da organização; e, por fim, as falhas de mercado são origens da análise 

(CONCEIÇÃO, 2001b). 
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Existe uma solução limitada no conceito de equilíbrio geral. Afinal, existem 

firmas, assim como, existem limites para as firmas, caso contrário não existiria 

mercado. A base para que coexistam os dos dois mecanismos é porque existe um 

custo associado ao mecanismo de preço ligado à informação. A existência das 

firmas está associada à incerteza e à informação incompleta (GOLDBAUM, 1996). 

Um engenheiro adquire a habilidade da construção de uma hipótese com 

ausência de alguma variável, por exemplo, retirar o peso da hipótese e logo testar 

como funcionaria o atrito, logo após os testes é incluída a variável no modelo e se 

estuda o resultado. Em economia, contudo, esses as simplificações se tornavam a 

própria teoria e, assim, pressupostos como a ausência de custos de transação não 

eram questionados. Com um número menor de variáveis não faria sentido tornar 

aquela simplificação uma lei geral (WILLIAMSON, 1995). 

Conforme discutido anteriormente, Coase formula suas ideias baseado nos 

conceitos de custos de transação, racionalidade limitada, oportunismo e 

especificidade de ativos. Já North, também ganhador do Prêmio Nobel, se distancia 

das ideias de Coase e Williamson, pois analisa as instituições como restrições 

humanamente inventadas que estruturam as interações humanas. Os aspectos 

sociais estão presentes nos estudos de North, o qual, inclusive afirma que “as 

instituições são as regras do jogo”. 

O grande mérito de Williamson foi ir além de uma crítica ao mainstream e à 

compreensão da firma com o enfoquem custo de produção. Williamson adiciona um 

pensamento alternativo. Não estava propondo uma adição à teoria dos custos de 

produção, ou seja, tinha como objetivo a formulação de um pensamento novo para 

um problema antigo e parecia ter exaurido as suas explicações.  

Boa parte dos colegas economistas de Williamson entendiam as firmas 

como “caixas pretas” em que por um processo tecnológico que transforma insumos 

em produtos por meio da tecnologia, existindo começo e fim, ou seja, o processo 

não era relevante. Em linha com a primeira premissa, não eram consideradas a 

organização dentro da firma. Dessa forma, as “falhas” não eram consideradas 

importantes, somente faziam parte do erro de regressão dos modelos vigentes 

(FERNÁNDEZ; PESSALI, 2003).  
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3 UM POUCO DA HISTÓRIA DE OLIVER WILLIAMSON  

 

O caminho de Williamson é de um homem que de forma exaustiva buscou 

respostas para problemáticas não resolvidas até seu tempo. Contando com uma 

base diversificada de conhecimento e experiência, ele foi capaz de desafiar as 

limitações usuais da teoria da firma neoclássica e propor uma ótica da firma tendo 

como base contribuições de reconhecidos economistas. 

Nasceu em Superior estado de Wisconsin em 27 de setembro de 1932. Seu 

pai, Scott Williamson, foi um empresário de sucesso e participante ativo da vida 

pública interessado nos assuntos da comunidade e sua mãe foi diretora de uma 

pequena escola pública. Williamson relata que teve uma experiência igualitária 

estudando em escolas públicas em Superior, nos quais era um bom aluno 

(ZYLBERSZTAJN, 1995).  

Quando Williamson foi questionado por Arne Nygaard, seu admirador, se 

houve algum fato especial na sua descoberta da TCT, algo como a maça caída de 

Newton, ele brinca que a história poderia ser lúdica, mas é decorrente da 

multidisciplinaridade da sua formação e por ter tido a chance de participar do mundo 

prático dos negócios, seja quando trabalhou como engenheiro em grandes 

corporações depois de sua graduação, seja pela participação na divisão antitrust, 

fatos que colaboraram para ampliação de suas dúvidas e pela curiosidade levou a 

insights importantes (CARBAJAL SUÁREZ; MORALES FAJARDO, 2010; 

WILLIAMSON, 2010). 

A graduação no MIT formou um engenheiro com uma sólida base analítica e 

uma ótima caixa de ferramentas. Por vezes as ideias hipotéticas são pontos de 

partida, mas a necessidade de testá-las empiricamente sempre o levou a abrir a sua 

caixa de ferramentas analíticas e buscar as respostas de forma aplicada.  Foi aceito 

no doutorado em negócios na Universidade de Stanford em 1958, teve a 

oportunidade de cursar temas como economia e negócios e recebeu a oportunidade 

de ser professor assistente na escola de negócios de Stanford. Trabalhou 

diretamente com Gordon Howell que abriu seus horizontes para a economia. Howell 

percebeu a aptidão de Williamson para discutir nuances em vários temas, 

demostrando uma ótima intuição e o indicou tomar algumas aulas de microeconomia 

com Kenneth Arrow (WILLIAMSON, 2010). Arrow se tornou seu mentor, o mestre 

com uma mente brilhante que em 1972 foi o mais jovem a ganhar o prêmio Nobel, 
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professor considerado um dos fundadores da moderna economia neoclássica, com 

uma extensa contribuição no modelo de equilíbrio geral, baseado em Walras 

(CARBAJAL SUÁREZ; MORALES FAJARDO, 2010; SHOVEN, 2009).  

É muito curioso que Williamson tenha tido como influência um pensador 

neoclássico sendo sua teoria contrária a essas ideias. Boa parte desse paradoxo se 

explica pela declaração que Arrow que lembra de Williamson como alguém que fazia 

boas perguntas, buscando entender como as coisas funcionavam, ou não. Sua 

curiosidade o fez identificar anomalias ou falhas, que descolavam a teoria 

neoclássica do mundo real. Ter feito a graduação em engenharia ajudou a 

compreender os modelos matemáticos e a identificar as falhas (SHOVEN, 2009). 

Perto de terminar o doutoramento ele dividia o escritório com outros 

professores assistentes em Stanford. Um dos colegas era Charles Bonini, que tinha 

acabado de terminar seu PhD no Carnegie, e em várias conversas Bonini foi 

apresentando as vantagens de estudar na Escola de Negócios da Carnegie. 

Sabendo do seu programa, Williamson identificou uma grande oportunidade, em 

especial, pela multidisciplinaridade com o tema central em economia e a 

possibilidade de ganhar uma bolsa pela fundação Ford. Houve uma interessante 

experiência quando bolsista da fundação Ford, pois seu trabalho no Carnegie era 

focado na organização industrial. Nunca antes ele havia feito um curso na área, o 

que o deixou com a tarefa de avançar na temática das organizações mais complexa, 

contudo havia a grande vantagem de não ter sido “doutrinado” pela ortodoxia. Dessa 

forma, sem preconceitos, não teve qualquer hesitação em se tornar uma exceção ao 

“mainstream” (WILLIAMSON, 2010). 

Williamson aprendeu em Pittsburgh o “Carnegie Triplo”: ser disciplinado, ser 

interdisciplinar e ter a mente ativa. Logo de início o Carnegie se mostrou uma aposta 

de muitas chances de retorno. Ao tomar aulas com Jamen March com conceitos de 

“maximização da folga”, como as corporações são movidas a trabalhar diferente da 

visão tradicional de gerar lucro. Ideias de Herbert Simon sobre barreiras de entrada 

e como as empresas transmitem ao concorrentes os desafios de entrar no mercado, 

em especial por meio de altos custos iniciais. Jack Muth quanto a regulação de 

mercado e suas origens era importante no contexto de uma análise política. Allan 

Meltzer, que foi um mentor e conselheiro, teve o papel de encorajar Williamson a 

seguir seu próprio caminho e arriscar divulgando suas teorias. Na década de 60 a 

leitura de “Strategy and Structure” de Alfred Chandler abriu o horizonte para que a 
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estrutura interna das firmas resultava em um impacto decisivo no resultado, a gestão 

podendo ser tanto o problema, quanto a solução da firma (CARBAJAL SUÁREZ; 

MORALES FAJARDO, 2010; SHOVEN, 2009; WILLIAMSON, 2010). 

O economista trabalhou na divisão antitruste como, “Special Economic 

Assistant to the Head of the Antitrust Division of the US Department of Justice”, entre 

1966 e 1967. Aquele foi um grande salto para formulação de novas teorias. No fim 

da década de 60 a liderança e funcionários da Divisão Antitruste defendiam, de 

forma predominante, a visão teórica dos preços, analisavam a concorrência com 

base nos preços de mercado e custo de produção. Então se uma firma optava por 

uma verticalização de sua produção acendia uma luz amarela alertando a divisão 

que era provável que estava sendo criada uma competição desleal de mercado 

(SHOVEN, 2009). 

Por decorrência do processo contra a fabricante de bicicletas Schwinn foi 

revista a premissa para identificação de competição desleal de mercado. A Divisão 

abriu um processo contra a distribuição das bicicletas em partes do território 

nacional. Foi observado que a empresa ganhava cada vez mais mercado dobrando 

em 15 anos sua participação de mercado para 22% em 1965. O processo revelou 

que o processo de franquias era legítimo e que a inovação permitiu um aumento de 

concorrência, visto que ao chegar a mais consumidores os preços de médios de 

fabricantes locais estavam caindo, visto que antes gozavam da falta de concorrência 

em seu território. Esse grande avanço foi fundamental para dar jurisprudência a 

casos semelhantes e contribuiu significativamente para formulação das teorias de 

Williamson (WILLIAMSON, 1975). 

O projeto da análise dos Custos de Transação iniciou quando em 1964 o 

artigo “The Economics of Discretionary Behavior: Managerial Objectives in a Theory 

of the Firm” foi premiado em um concurso de dissertações pela Fundação Ford e 

publicado pela Prentice Hall se tornando uma credencial e afirmação como 

economista. O foco na análise microeconômica logo se voltou para as questões de 

políticas públicas antitruste e ao voltar para a Universidade da Pensilvânia como 

professor as questões de integração vertical voltaram a pauta de Williamson. 

Promoveu seminários para discussão metodológica, reunindo diversas áreas da 

ciência para promover a discussão das bases de políticas antitruste nos Estados 

Unidos eram aplicadas. A grande frustação em não chegar a algo conclusivo quanto 

ao arsenal metodológico dessas políticas o fez pensar que era um tema muito 
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importante e uma grande oportunidade de contribuir teoricamente para algo útil na 

prática (WILLIAMSON, 2010). 

Em 1971 foi publicado na American Economic Association o artigo “The 

Vertical Integration of Production: Market Failure Considerations” muito relevante 

para a carreira de Willamson, especialmente, por ser um trabalho que o levaria para 

a TCT. Pode-se destacar: a) a ótica da ortodoxia foi suplantada pela ótica do 

contrato e governança; b) a racionalidade é limitada, em contratos complexos é 

incompleto; c) o comportamento durante o intervalo de execução do contrato amplia 

a ideia de auto interesse simples; d) os custos de transação são positivos, 

condicionados aos atributos de transação; e) a adaptação é relevante para o 

desempenho da firma; f) as decisões da ação institucional decorrem dos níveis de 

dependência bilateral (CARBAJAL SUÁREZ; MORALES FAJARDO, 2010; 

SHOVEN, 2009; WILLIAMSON, 2010). 

A decisão de integralizar ou terceirizar um bem ou serviço foi compreendido 

por Williamson que animado ligou para seu amigo Dan McFadden relatando que 

ampliara sua compreensão sobre o tema, mas que encontrava dois grandes 

desafios: como colocar todo esse conhecimento e seus desdobramentos no papel, e 

como ter uma teoria tão completa sobre a firma sem testá-la empiricamente. Para a 

primeira preocupação o resultado foi de meia década de trabalho para a publicação 

do seu livro “Markets and Hierarchies” em 1975. A segunda foi provada pelo uso de 

suas teorias. Vários autores importantes compilaram e relataram a importância 

empírica de seus estudos. Em 2010, 35 anos depois do seu livro e primeira grande 

obra ele relata que a TCT não somente tinha um amplo alcance, mas transpôs 

caminhos que pareciam impossíveis, e ainda enfrentará desafios para o futuro 

(CARBAJAL SUÁREZ; MORALES FAJARDO, 2010; WILLIAMSON, 2010). 

Após ser agraciado com a nomeação para a Universidade da Pensilvânia, lá 

foi membro ativo por mais de uma década, incluindo a faculdade de economia, 

direito e políticas públicas, sendo um período de contato multidisciplinar importante 

na sua carreira. Em 1988, ele voltou para a Universidade da Califórnia em Berkeley, 

e não saiu mais de lá. Em 2004 se aposentou da tarefa de lecionar, ainda que 

participante de oficinas e seguindo ativo na investigação das suas teorias (SHOVEN, 

2009). 

A glória do reconhecimento com o Nobel em 2009 foi o congraçamento de 

sua contribuição e oferecendo espaço para que outros pudessem explorar uma nova 
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visão sobre a firma. Como todos os desdobramentos do institucionalismo a escola 

não é fechada em seus conceitos, permitindo muitos tipos de abordagem. Logo é 

possível o desenvolvimento de muitas teses a contar do que foi produzido por 

Williamson (SHOVEN, 2009). 
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4 CONTRIBUIÇÕES DE WILLIAMSON À ECONOMIA  

 

Autor prolífico, Williamson escreveu cinco livros, editou outros sete e 

publicou muitos artigos em periódicos prestigiosos, participa de diferentes editoriais 

de importantes periódicos, seus trabalhos foram traduzidos para mais de 6 idiomas. 

Antes de ser condecorado com o prêmio Nobel, já havia recebido outros prêmios.  

Sua característica interdisciplinar de pensar e escrever gera influência em diferentes 

áreas como o direito, a teoria das organizações, a ciência política e a sociologia 

(MACHADO, 2011). 

É crescente a citação de Williamson em artigos acadêmicos a contar da sua 

primeira grande obra “Market and Hierarchies” (Williamson 1975). Segundo o autor, 

é a primeira obra de sua trilogia, seguida por “The Economic Institutions of 

Capitalism” (Williamson 1985) e “The Mechanisms of Governance” (Williamson 

1996). Os três livros buscam de forma minuciosa a compilação dos vários artigos 

publicados, em que não era possível explicar suas ideias de forma agrupada e com 

uma linha contínua de pensamento devido a restrições estilísticas típicas das 

publicações da profissão (FERNÁNDEZ; PESSALI, 2003). 

Curiosamente em “The Mechanisms of Governance” Williamson chama os 

três ensaios de trilogia, contudo recentemente em sua biografia (site nobel) ele não 

cita a última obra como uma das suas maiores contribuições, revelando, pós 1985, 

maior importância para seus artigos sobre a Nova Economia Institucional de 2000, 

2002 e 2005 (FERNÁNDEZ; PESSALI, 2003). 

Williamson busca responder o questionamento de por que as firmas existem, 

inicialmente feito por Coase, visto que se o mercado fosse perfeito poderiam os 

indivíduos praticarem suas produções em separado, e essas peças se juntaram no 

mercado por meio do sistema de preços tradicional (WILLIAMSON, 1975). O limite 

da aceitação da teoria neoclássica seria a inexistência da firma, pois se o mercado é 

perfeito tudo seria trocado e unido em produtos pelo mercado e os indivíduos não 

precisariam se organizar para produzir, sendo necessária, somente a troca. Evidente 

que essa hipótese de limite da ortodoxia não tem sentido prático, mas se em algum 

grau ela não ocorre é importante entender as suas dificuldades. Essa é a busca de 

Oliver Williamson e decorrente dessa busca a TCT foi o caminho que explica essas 

ideias de forma satisfatória. Surpreendentemente a TCT tomou uma dimensão de tal 
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forma a se tornar uma nova teoria da firma, deixando de ser somente uma crítica à 

ortodoxia e levando a um caminho paralelo de conhecimento. 

Muitas vezes, no âmbito financeiro, a teoria de finanças se desenvolveu  a 

partir de conceitos apoiados na teoria econômica clássica, onde segundo o 

tradicionalismo econômico vigente, a empresa, ao produzir bens e serviços 

demandados pelo mercado, deve obter lucro para sobreviver e crescer, sob curvas 

de demanda, oferta, funções de utilidade e cestas de produtos, constituindo uma 

unidade produtiva que gera custos de produção ao estimular suas unidades 

produtivas para frente, através de seu produto, e para trás, através de suas compras 

de insumo (RIBEIRO, 2002).  

A constante preocupação em descobrir formas eficazes e eficientes de obter 

e alocar os recursos econômicos e financeiros entre as empresas conduz à busca 

do desenvolvimento de trabalhos teóricos e empíricos que forneçam subsídios para 

o processo de tomada de decisões, principalmente, dentro das organizações de 

negócios. Desta forma essa pesquisa se justifica pela contribuição que pretende 

fornecer ao propor uma revisão de estudos de um economista, reconhecido 

mundialmente, que tentou em seus textos e ideias, agregar novos conceitos à teoria 

econômica atual.  

Se Coase foi inovador em trazer um novo ponto de vista, foi Oliver 

Williamson quem transformou ideias em prática, desenvolvendo os fundamentos 

para estudos na área da Economia das Organizações, de forma que pudessem fazer 

análises pautadas por modelos realistas. Desde a década de 70, Oliver Williamson 

se dedica incansavelmente ao seu modelo, testando hipóteses sobre os 

mecanismos de governança das organizações, sobre as relações entre firmas que 

não ocorrem por meio dos mercados e sim dos contratos. Se o termo "custo de 

transação" é hoje tão comum, isso devemos a ambos: Coase pela criação e 

Williamson pela difusão (ZYLBERSZTAJN, 2009). 

 

4.1 PRINCIPAIS PONTOS ABORDADOS NA TRILOGIA DE WILLIAMSON 

 

Ao longo dos anos, os trabalhos de Williamson apareceram em um grande 

número de periódicos e coletâneas, e seus principais textos formam uma trilogia: 

“Markets and Hierarchies” (WILLIAMSON, 1975), ”The Economic Institutions of 
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Capitalism” (WILLIAMSON, 1985) e “The Mechanisms of Governance” 

(WILLIAMSON, 1996).  

O próprio autor se refere aos livros como uma trilogia que agrupam versões 

revisadas de artigos com focos estreitos, dadas as restrições estilísticas típicas das 

publicações da profissão (WILLIAMSON, 2009). 

Recentemente, o neoinstitucionalismo reverberou o desenvolvimento 

econômico, além de ter seus conceitos disseminados em agências multilaterais. Em 

contrapartida, o arquétipo principal foi base de discussões relevantes sobre a 

reforma do Estado por autores oriundos de outras matrizes teóricas, autores estes 

que recusam o paradigma neoclássico, e seu projeto geral: a ideia do 

comportamento maximizador, onde o Homem Econômico pode ser substituído pelo 

Homem Contratual, sem instituições, o que para os neoclássicos é uma ficção, para 

Oliver Williamson é um modelo simples e viável (GODIN, 1996). 

A compreensão de Williamson deve começar pelos seus pressupostos que 

são exaustivamente trabalhados em “Markets and Hierarchies”. São eles: a) os 

custos de transação são associados aos modos institucionais de organização; b) a 

tecnologia tem sua importância, mas não é fator fundamental da existência da firma; 

c) o centro da análise são as falhas de mercado (CONCEIÇÃO, 2001b). 

Os textos de Williamson apresentam um ótimo uso da retórica, e seu grande 

mérito é a perspicácia na utilização dessa ferramenta, o que fez com que ele 

intencionalmente atingisse os diferentes públicos, provado pelo fato de mais de ¾ de 

citações de suas obras serem em revistas de ciências sociais que não economia 

(FERNÁNDEZ; PESSALI, 2003). 

Quando foi lançado “Market and Hierarchies” ele já era um economista 

conceituado e já tinha conseguido publicar nos principais periódicos da área. Ele se 

dirige ao público dos economistas e cita como seus antecessores, Commons, 

Coase, Hayek e a literatura das imperfeições de mercado. Ele se apresenta como 

alguém que discorrerá sobre assuntos convencionais aos economistas, convidando-

os para as próximas páginas (FERNÁNDEZ; PESSALI, 2003).  

Williamson se utiliza de uma abordagem aberta em um claro esforço de não 

contrariar a audiência. Evidentemente ele não poderia ser tão parcimonioso com a 

microteoria do “mainstream”. Contudo, em nenhum momento é feita uma crítica 

direta, sempre se mostra um ponto de vista complementar, mesmo sendo na prática 

a superação das deficiências da microeconomia tradicional. O autor, expõe sua 
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teoria em meio a outras, e o termo Nova Economia Institucional foi cunhado em 

“Market and Hierarchies”, mostrando que foi uma escola em desenvolvimento 

(FERNÁNDEZ; PESSALI, 2003). 

Em “Market and Hierarchies”, Williamson destaca que a organização interna 

da firma é determinante para o seu resultado, de tal forma que gera vantagens 

competitivas. Por vezes essa necessidade de organização surge com a grande 

incerteza nas transações e, assim, uma busca das firmas por verticalizar processos 

no intuito de diminuir as possibilidades de comportamentos oportunistas e contratos 

ineficientes. Dessa forma, as falhas de mercado levam a firma a verticalizar a 

produção, ou partes dela (LEITE, CASTRO, 2014). 

Logo nos primeiros capítulos de “The Economic Institutions of Capitalism” 

são abordadas as já citadas ideias de oportunismo, racionalidade limitada, assim 

como o conceito de transação, intercâmbio e contratos. Quanto aos tipos de 

oportunismo: a) risco moral é a não compreensão se as partes de um contrato farão 

o que foi combinado se forma satisfatória, e ocorre quando seu próprio interesse é 

inconsistente com os interesses do principal; b) Hold up: esse oportunismo ocorre 

quando um dos lados tem uma dependência extrema do outro, não havendo 

possibilidade de troca de contratante, resultando em um grande poder, visto que é 

possível não cumprir com partes do contrato e o contratado nada poderá fazer. 

Williamson faz uma grande menção à firma e suas características, em 

especial às sociedades anônimas de capital aberto. O formato da organização, o tipo 

de negócio e a estrutura de poder afetaram os custos de transação de três formas 

distintas: (a) A potencial existência de oportunismos entre os sócios faz com que se 

escolha pelo formato de sociedades anônimas de capital aberto; (b) Sobre o 

financiamento são feitas considerações interessantes, o tamanho e taxa das 

obrigações que as empresas emitem estão totalmente relacionadas ao Asset 

Plasticity, ou seja, das características do patrimônio da empresa, visto que o mesmo 

servirá de garantia para as suas obrigações; (c) Por fim, a integração da propriedade 

pode não ser completa, não sendo uma questão somente de propriedade, visto que 

poderá haver uma composição diversa de poderes entre os acionistas, credores, 

funcionários ou clientes (WILLIAMSON, 1975). 

Padrões de Governança Hierárquica apresentam brevemente o formato em 

U (unitário), em M (multidivisional) e em H (holding), e logo, mostra a tendência das 

empresas buscarem estruturas em M em que as firmas funcionam como estruturas 
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independentes que necessitam mostrar os seus resultados. Os grandes desafios são 

como gerar incentivos para a geração de lucro por parte das filiais e como evitar a 

ocultação de informação (LEITE, CASTRO, 2014). 

Definição do limite da firma, é difuso quando tratado pela compreensão da 

firma como um conjunto de contratos. É importante destacar que as relações se 

estendem dos domínios da firma e por vezes podem ocorrer trocas de produtos com 

outras firmas, algo como troca de favores.  

Em resumo, é clara a visão de Williamson que o principal objetivo da 

organização econômica é a economia de custos de transação via compromissos 

creditáveis, ou seja, gerar por contratos e relações um compromisso de evitar os 

esforços de comportamentos oportunistas (ALCHIAN; WOODWARD, 1988).  

Ao escrever “The Economic Institutions of Capitalism” não houve um grande 

por Williamson em diferenciar seus trabalhos de outras abordagens. O trabalho 

deveria ser apresentado para um público maior que o inicial, não fazendo sentido a 

discussão de teorias econômicas. É feita uma sutil crítica ao “mainstream” 

contrariando a ideia de que a organização interna da firma não era relevante para a 

eficiência econômica (FERNÁNDEZ; PESSALI, 2003).  

Chandler, outro economista, já tinha sido uma influência importante em 

“Market and Hierarchies”, e logo em 1977 Chandler publica “The visible hand” (A 

mão visível). Esse autor se baseia em uma extensa pesquisa histórica sobre as 

firmas que em seu formato organizacional passaram de “U” para a forma de “M”, 

dessa forma conseguindo atrair economistas, em especial aqueles que admiram o 

tipo histórico de abordagem (PESSALI, 1998). 

“The Economic Institutions of Capitalism”, apresenta impressionantes 70% 

das suas citações em periódicos, que não os de economia, evidenciando a 

capacidade de conquistar públicos diversos daquele de sua origem, sendo uma 

grande contribuição para a consolidação das teorias (MARANHO; ABIB; FONSECA, 

2013).  

 

4.2 RACIONALIDADE LIMITADA E OPORTUNISMO - FATORES HUMANOS 

 

Racionalidade limitada foi definida por Herbert Simon e é vista pela limitada 

capacidade de guardar e processar informações. É limitada e incorre ao erro em 

vários momentos. Dessa forma, está presente nos contratos, em especial que 
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envolvem muitas variáveis ou de longo prazo, evidenciando a dificuldade da 

previsibilidade de todos os cenários possíveis para dada situação no momento de 

firmar acordo (CONCEIÇÃO, 2002). Oportunismo, os indivíduos podem tirar 

vantagem de duas principais formas:  

a) no momento de firmar o contrato, ao incluir cláusula que lhes darão 

vantagem, sem que haja uma total compreensão da outra parte;  

b) durante o contrato, deixando de executar o contrato de forma 

satisfatória, seja por um excesso de confiança, seja por pouca 

fiscalização da outra parte.  

Por último a Atmosfera, definida pela preferência na filosofia de organização 

da firma. Por exemplo, um empresário que valorize a independência terá uma 

preferência por empresas com uma hierarquia bem definida e culturalmente também 

terá maior disposição em negociar com firmas nesse formato. 

Um caso concreto seria uma termoelétrica que compra cavacos de madeira 

por meio de um contrato, pelo qual o fornecedor se compromete a entregar somente 

madeira e nenhuma parte de casca da árvore. Contudo torna-se inviável conferir 

todo o material e para adicionar volume, a um custo menor, o fornecedor adiciona 

10% de casca da árvore. Como resultado é gerado menor energia com a queima do 

material e o fornecedor aumenta sua lucratividade. O assinante do contrato na 

termelétrica pode ter contado com a boa fé, contudo o fornecedor agiu com 

oportunismo. No mesmo exemplo seria possível que o fornecedor tenha induzido o 

contratante a não adicionar uma cláusula de inspeção, alegando que aumentaria 

muito o custo do produto. 

Ainda é possível que o dono de uma empresa pode não ser oportunista, 

porém a empresa vizinha pode ser. Desta forma, as empresas podem agir 

oportunisticamente uma vez ou outra, o que traz implicações para o modelo das 

organizações e para a realização das transações. Todos têm a intenção de agir 

racionalmente, mas a incompetência cognitiva é tamanha, que só é possível atingir 

parcialmente o intento.  Some o oportunismo, a racionalidade limitada e a 

necessidade de realizarmos contratos, para compreendermos como as instituições 

são necessárias para evitar o caos social e econômico, como o que se instalou no 

mundo no final de 2008 e ao longo de 2009 (ZYLBERSZTAJN, 2009). 



28 

 

Incerteza: a não possibilidade de calcular as consequências das ações 

formam um conjunto de vulnerabilidades que podem dar espaço para 

comportamentos e oportunidades decorrentes da racionalidade limitada dos agentes 

conforme discutido no item anterior. 

 Números Pequenos: por vezes um pequeno número de firmas está 

ofertando bens e serviços, nesse caso existe uma dificuldade de observar o que 

seria um preço de mercado concorrencial ou um preço artificialmente elevado por 

um cartel. Essa dificuldade de avaliação é decorre dos seguintes fatores:1) 

racionalidade limitada, visto a dificuldade de avaliar os preços; 2) comportamento 

oportunista pela criação de carteis; 3) especificidade dos ativos que levam a 

dependência de poucos fornecedores; 4) assimetria de informação, o comprar pode 

não saber sobre a relação entre as firmas e desconhecer seus custos. Como 

exemplo, uma siderúrgica abre uma concorrência para a compra de um alto-forno. 

Ao analisar os fornecedores ela encontra duas firmas ofertantes, visto que a oferta 

era cega, ou seja, cada proposta é feita sem que uma firma saiba o preço da outra. 

O problema é que as fabricantes do alto-forno ganham mais se combinarem um 

preço mínimo entre elas. Ou seja, as empresas ofertantes usaram de um 

comportamento oportunista fazendo com que o lucro delas seja maior, prejudicando 

a firma compradora, que terá que aceitar um preço maior que aquele de 

concorrência. 

O conceito de oportunismo é um exemplo de uma dissociação que 

caracteriza grande parte do relacionamento de Williamson com o “mainstream”. A 

abordagem micro tradicional propõe que as firmas agem eficientemente. Ao mesmo 

tempo, ela postula que os indivíduos racionais agem procurando maximizar seu auto 

interesse ou a utilidade própria (REGO; GALA, 2003). 

 Segundo Williamson, o conceito de oportunismo, permite que os agentes 

atuem estrategicamente na procura de seu auto interesse sem que isso leve ao 

colapso da firma, como quando as firmas usam tecnologias bem padronizadas ou 

criam mercados internos de trabalho. Consequentemente, tanto a inclusão de 

agentes oportunistas quanto a de elementos contrários que reduzem o impacto 

deste tipo de comportamento, representam maneiras de remodelar a realidade. Esta 

reconstrução da realidade deve evitar que a contradição percebida no esquema 

teórico do mainstream reapareça (REGO; GALA, 2003). 
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4.3 ESPECIFICIDADE DOS ATIVOS E GOVERNANÇA 

 

A verticalização da produção, ou ainda em termos mais simples, fazer ou 

comprar, ou seja, decidir entre as estruturas de mercado. A problemática pode ser 

satisfeita ao adquirir um produto ou insumo de outras empresas seja por contrato ou 

tomando a mercado, mas em alguns casos a especificidade do ativo não permite 

que essa transação seja feita de forma eficiente. Quando esse cenário ocorre é 

desejável integrar verticalmente a produção desse produto ou insumo (RIORDAN, 

WILLIAMSON, 1985). 

 Williamson entende como atributos da transação: a frequência, a incerteza 

(fatores humanos) e a especificidade de ativos, o último tendo um papel 

determinante para a escolha de governança escolhida pela firma. A frequência é o 

número de vezes que os agentes econômicos se encontram para realizar uma 

transação. A incerteza é abordada no capítulo anterior como um humano ligado à 

racionalidade limitada. Por fim, a especificidade dos ativos está relacionada à 

tangibilidade e empregabilidade, ou seja, se o ativo pode ser novamente usado em 

outra função ou transação sem perda de valor. Podemos citar como ativos: os 

locacionais, temporais, físicos, dedicados, humanos e de marca. Nesse sentido, há 

uma relação direta entre: a frequência, a incerteza e a especificidade de ativos e os 

custos de transação, gerando maior possibilidade de escolha da firma pela 

verticalização (AUGUSTO; SOUZA; CARIO, 2014). Conforme os pressupostos 

citados no capítulo anterior, as firmas buscam a redução dos seus custos de 

transação internalizando o processo que antes era feito por meio de contratos ou do 

mercado. Dessa forma, uma firma que precisa de um insumo para a sua produção 

pode obtê-lo no mercado, contudo, quando ao sentir que seus fornecedores estão 

tendo um comportamento oportunista ao cobrar mais caro ou levar mais tempo para 

entrega, essa mesma firma pode optar por internalizar o processo e fazer essa 

produção de insumo incorporando o processo antes obtido por uma compra a 

mercado. 
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Figura 1 – Tipologia das organizações híbridas 

 

Fonte: Augusto, Souza e Cario (2014) 

 

Adicionalmente à especificidade dos ativos outros fatores ajudam na escolha 

por verticalizar a produção. São eles: 1) há uma alta especificidade dos ativos de tal 

modo que o custo de produzir internamente é menor que adquirir no mercado; 2) 

representa uma vantagem ser o único produtor e consumidor de determinado ativo; 

3) economias de escala são pequenas, possibilitando internalizar mais facilmente; 4) 

internalizar não resulta em grandes custos burocráticos (RIORDAN, WILLIAMSON, 

1985). 

Para a execução dos contratos é necessária a criação de medidas de 

desempenho e controles de resultado, demandando recursos para essa atividade 

das firmas. A atividade de verificação dos contratos não é um custo de produção, ao 

contrário, é um custo direto oriundo do oportunista. Muitas vezes quando esses 

custos são muito elevados pode a firma optar por não efetuar o contrato 

(WILLIAMSON, 1992). 

Williamson identifica a predominância de estruturas de mercado, contudo 

faltam estudos empíricos para provar a sua eficiência, somente o fato de ser a mais 

usada não necessariamente é a melhor estrutura. Sendo possível também a escolha 

dessa forma por conta do aumento da globalização, por consequência aumento do 

acesso a mercados e informação (WILLIAMSON, 1992). 

A organização interna e a hierarquia têm um papel importante nos resultados 

dos custos de transação. O objetivo de Williamson é descrever as vantagens e 

limitações das principais formas de organização da firma tendo como fim a 

produtividade. Ele diz que em suas análises “[...] a organização interna é 
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grandemente negligenciada [...]” e que para estudar organizações de quase 

mercado ou fora do mercado “[...] o paradigma convencional tem sido de utilidade 

limitada [...]” (REGO; GALA, 2003, p. 198). Logo na primeira argumentação 

Williamson apresenta que a hierarquia supera os grupos de pares. Vantagens: a 

internalização da mão de obra pode ser uma melhor forma de controlar o processo e 

diminuir os ruídos nas informações. É possível contratar e depois medir a 

produtividade do funcionário, podendo rapidamente retirar os indivíduos que estão 

forjando um bom desempenho, ou são pouco eficientes. Além disso, é possível 

contratar os tipos de alta performance, que pelo que almejam ser remunerados não 

aceitariam ganhar a produtividade média. Limitações: o gerente ideal deve ter o 

talento de identificar o extinguir o comportamento oportunista. De alguma forma o 

gerente deve ser como um empreiteiro e para que esteja alinhado com interesse do 

patrão deve ter uma remuneração vinculada ao resultado, que por sua vez passará 

pela avaliação de seu superior. Nesse modelo o gerente é como um monitor. O 

sistema apresentava grande falhas, havia uma posição bilateral entre o gerente que 

buscava barganhar sua taxa de retorno e o capitalista que por suas vezes poderia 

estar ganhando pouco em relação ao gerente. Além disso, o gerente não tinha 

nenhuma motivação para gerar inovações em economia de matéria prima. Não 

havia um interesse do gerente em garantir a conservação das máquinas, de 

propriedade do capitalista (WILLIAMSON, 1973). 

Para a economia dos custos de transação as estruturas de gestão, com 

diferentes custos e características, devem ser escolhidas conforme as diferentes 

transações, tendo em vista a minimização dos seus custos de transação. Sendo 

assim, a firma buscará estruturas de gestão que satisfaçam as suas necessidades, 

entre os quais podemos citar: estruturas de mercado; compra e venda e simples; 

organizações internas, hierarquização; ou, ainda, formas mistas. A tabela abaixo 

apresenta os resultados possíveis para cada escolha, sendo que “instruments” se 

referem às formas de estímulo que resultam em melhoras no cenário de custos, 

como por exemplo: na opção por mercado os estímulos são exógenos, não tendo 

impacto algum a capacidade administrativa, contudo o oposto se observa quando 

ocorre a verticalização, o processo é hierarquizado e endógeno e agora a 

capacidade de organização interna fará diferença na condução dos negócios da 

firma. A “Performance atributes” pode ser do tipo: 
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a) denota a adaptabilidade da firma ao mercado e o tipo; 

b) a capacidade de cooperação.  

“Contract law” diz respeito à necessidade de realização de contratos 

jurídicos formais para proteção da transação (WILLIAMSON, 1991). 

 

Figura 2 – Estrutura de governança e seus atributos 

 
Fonte: Williamson (1991, p. 154) 

 

4.4 WILLIAMSON E O INSTITUCIONALISMO 

 

Oliver Williamson ainda faz considerações em alguns de seus muitos 

estudos sobre a concepção das instituições e de que forma as permutas entre 

ambientes sociais, políticos, econômicos e religiosos podem afetar a expansão das 

firmas. O economista faz parte de um grupo de estudiosos que primordialmente vem 

discutindo essas questões e sua importância, ponderando os efeitos dessas 

concepções em diferentes regiões e destacando que o desenvolvimento de uma 

determinada região está diretamente ligado à eficiência de suas instituições, 

Williamson ainda preconiza que quanto mais equilibrados são esses fatores, mais 

sucesso essas instituições virão a ter (FURLANETTO, 2008; WILLIAMSON, 2009). 

Se voltarmos ao conceito de nação, encontraremos o significado para a 

reunião de pessoas, geralmente do mesmo grupo étnico, que falam o mesmo idioma 

e têm os mesmos costumes, formando, assim, um povo, e que se mantém unida 

pelos hábitos, tradições, religião, língua e consciência nacional. Desta forma, 
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podemos esclarecer um pouco a originalidade dos pensamentos desses 

economistas que entendem o quanto tais fatores podem influenciar na organização 

de uma instituição. É preciso que se faça uma reflexão sobre as novas nações do 

nosso século, em meio de uma revolução tecnológica e informativa que não se 

distribui igualmente, devido principalmente as diferenças sociais.  

Em 1957, Philip Selznick, apresenta conceitos sobre organização e 

instituição, e descreve como as organizações são institucionalizadas. O autor, 

importante sociólogo e professor da Universidade da Califórnia, Berkeley, foi um 

grande promotor da teoria organizacional desde a década de 30, e foi no serviço 

militar que ele percebeu a importância de uma organização formal para a formação 

de uma estrutura social, e que os indivíduos que estão nessa formação tendem a se 

organizar e formar alianças (FURLANETTO, 2008; SELZNICK, 2002).  

Ao se institucionalizarem as organizações seguem tendências e assumem 

formas de processos, estratégias, perspectivas de padrões de respostas aos 

ambientes internos e externos, sofrendo com as pressões da sociedade e de 

sistemas orgânicos. Daí a discussão sobre a importância assumida pela perspectiva 

institucional para o entendimento das organizações e sua relação com as 

instituições (FURLANETTO, 2008; LIMA, 2011; WILLIAMSON, 2009). 

Há uma equivalência desses conceitos quando falamos de formação de 

comunidades ou formação de líderes, como quando jovens se espelham em artistas 

e pessoas de sucesso, e tentam ser legítimos a seus pares os tornando modelos a 

serem seguidos, incorporando seus hábitos, costumes e, desta forma, se 

organizando para chegar ao objetivo final de ser mais parecido com o modelo 

proposto (FURLANETTO, 2008; LIMA, 2011; WILLIAMSON, 2010). 
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Figura 3 – Níveis institucionais e mudança histórica 

 

Fonte: Williamson (2010, p.5) 

 

A figura acima tem como objetivo mostrar a velocidade da mudança histórica 

no âmbito das instituições. Williamson evoca um importante economista e 

conterrâneo de Wisconsin, Commons. O intuito de buscar a inspiração em uma 

vertente do velho institucionalismo, citado com extrema relevância por Williamson 

em “Market and hierarquies”, em 1975, é justificado pela necessidade de retomar as 

vertentes dos institucionalistas do Historialismo Alemão (WILLIAMSON, 2009, 2010). 

São designados na figura os quatro níveis de análise social. São usadas 

setas para demonstrar a influência de um nível a outro, propositalmente é feita uma 

seta forte do maior nível para o menor e uma seta tracejada na direção oposta, 

evidenciando que institucionalmente os níveis mais altos influenciam os mais baixos.  
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O maior nível é objeto de estudo de sociólogos, historiadores e outros 

cientistas sociais. Os aspectos presentes nesses estudos como tradições, normas e 

religião são tradicionalmente negligenciados pelos economistas. Inclusive na NEI é 

comum se entender como dado e não se transforma em objeto de estudo. Contudo 

os níveis 2 e 3 são onde se concentram grande parte dos esforços da NEI. No nível 

2 estão sendo tratados assuntos como regras formais, leis formais e formas de 

burocracia, no nível 3 as regras de governança e estruturas de custos de transação. 

Seria interessante se questionar se a NEI deveria subir mais um nível como Douglas 

North em 1991 se questionou ao perguntar: “O que influencia as economias tão 

fortemente no longo prazo?”. Por sua vez o nível 4 é tomado pelos neoclássicos. 
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5 ESTUDOS NO BRASIL SOBRE WILLIAMSON 

 

             Vista a importância que Williamson pode ter exercido sobre diferentes 

economistas que também estudam e escrevem sobre as TCT, foi realizado uma 

revisão de literatura, através da metodologia de escopo que é baseada na busca de 

textos que identificam as abordagens similares dos autores, os quais são agrupados 

por objetivos e ligações existentes entre determinado campo ou assunto. O objetivo 

deste tipo de revisão é a identificação de tendências e a elaboração de uma agenda 

de pesquisa (MARANHO; ABIB; FONSECA, 2013). 

A consulta às publicações foi realizada através de consulta ao portal da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES. Para a 

busca dos artigos foram utilizadas as seguintes palavras chaves e variações com o 

termo OR entre cada uma delas: Teoria dos custos de transação, custo de 

transação, nova economia institucional, Teoria de Oliver Williamson e verticalização 

da produção. Os artigos foram identificados por título, resumo e palavras-chave. 

Foram selecionados para análise estudos originais, observacionais e descritivos que 

citam a formulação do conceito sobre a TCT nos últimos 5 anos, entre 2010 e 2015. 

Após a leitura dos resumos dos textos foram selecionados para análise os 

estudos que seguiam os seguintes critérios de inclusão: o código JEL D23 (estudos 

de comportamento organizacional, custos de transação e direito de propriedade), 

textos livres completos, de 2010 a 2015, de revistas acadêmicas, de disciplina de 

economia, ou assuntos de economia. Foram excluídos os estudos que discutiam 

sobre temas alheios à questão de pesquisa e que não se enquadrem nos critérios de 

inclusão. Na sequência foi elaborada tabela com estudos selecionados, nesta serão 

expostos os autores, ano de publicação do estudo, objetivos, metodologia, e 

principais conclusões. 

Foram encontrados 33 estudos, 27 foram excluídos por não tratar do tema 

abordado, fugindo dos critérios de inclusão selecionados para este estudo, 

resultando no quadro abaixo com 6 artigos. 
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Quadro 1 – Estudos selecionados 

 
AUTOR/ ANO 

 
TÍTULO/ REVISTA 

 
RESUMO/ OBJETIVOS 

 
CONCLUSÕES 

John e Prates 
(2015) 

Influência dos 
custos transacionais 
sobre a inovação: 
um estudo multi 
caso de empresas 
industriais no Brasil. 
Revista   
Gestão e Conexões 

As empresas, em especial a 
indústria, se deparam com o 
trade off na geração de 
inovações ou buscando-as 
internamente ou por meio de 
parcerias. O estudo usa a 
metodologia qualitativa por 
meio de entrevistas a firmas do 
setor moveleiro e implementos 
agrícolas. O objetivo é saber a 
que grau os custos 
transacionais interferem na 
capacidade de abertura do 
processo de inovação. Este foi 
um estudo onde houve 
aplicação de uma entrevista 
para avaliação de um caso. 
 

A impossibilidade de 
aquisição de inovação, 
como feito com os demais 
insumos, prova a dificuldade 
da aplicação das leis de 
mercado para esse insumo. 
Na tentativa de redução dos 
Custos de Transação as 
firmas optaram por investir 
em tecnologia quando ela é 
decorrente do 
conhecimento tácito. 
Quando ocorre êxito nas 
inovações há uma 
preferência em registar as 
patentes em organismos 
internacionais, devido, em 
grande parte, à grande 
morosidade dos processos 
no instituto de patentes no 
Brasil, fato que dificulta o 
financiamento de novas 
inovações, visto que 
existem programas 
governamentais para 
fomento de patentes 
registradas no Brasil. 

Herscovici 
(2012) 

Informação, 
conhecimento e 
direitos de 
propriedade 
Intelectual: os 
limites dos 
mecanismos de 
mercado e das 
modalidades de 
negociação privada. 
Economia e 
Sociedade, 
Campinas. 

Direitos de Propriedade 
Intelectual (DPI) não podem ser 
explicados com preceitos de 
racionalidade, Informação 
simétrica e ausência de 
incerteza, nem para tanto é 
satisfatório a abordagem 
walrasiana, visto que o 
mecanismo de preço engloba 
apenas custo de produção. O 
autor busca a interpretação 
alternativa dos DPI por meio da 
especificidade dos ativos de 
Oliver Williamson 

O atual regime de DPI é 
formatado com princípios 
neoclássicos, dessa forma, 
insuficientes para um bom 
funcionamento das políticas 
de proteção da DPI. Na 
maior parte das vezes a 
regulação incorre a 
aumentos de custos de 
transação. 
Destaca-se a importância de 
incorporação dos conceitos 
de especificidades dos 
ativos nas DPIs. 

Silva e 
Caleman 
(2014) 

Sistemas 
agroindustriais 
sustentáveis: uma 
aplicação da 
economia dos 
Custos de 
Transação. Revista 
Brasileira de 
Administração 
Científica. 

Por meio da NEI, 
especificamente a ECT, busca-
se a compreensão dos padrões 
de governança e impacto 
exercido pelas instituições no 
projeto do PAIS (Produção 
Agroecológica Integrada e 
Sustentável – SEBRAE) em 
Campo Grande MS 

O escoamento da produção 
em quase sua totalidade é 
feita por meio de relações 
de mercado, contudo, a 
exceção são os programas 
do governo que envolvem o 
projeto. O SEBRAE-MS 
desempenha um papel 
relevante para os 
integrantes do PAIS, 
contudo encontra muitas 
dificuldades de ampliação 
do programa, seja por 
recursos, ou, 
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principalmente, pela 
heterogeneidade dos 
produtos. 

Gois, Borges e 
Souza (2012) 

Estratégia e os 
aspectos de 
monitoramento e 
controle nos 
subsistemas 
estritamente 
coordenados. 
Revista Ibero-
Americana de 
Estratégia - RIAE 

Discussão da abordagem das 
estruturas estritamente 
coordenadas. As firmas 
buscam, entre si, contratos de 
maneira estritamente 
coordenados, a depender do 
grau de especificidade dos 
ativos. 

A especificidade dos ativos 
e busca por garantias de 
DPI se mostram aspectos 
definidores da estratégia de 
governança. Durante todo 
processo é observado o 
potencial comportamento 
oportunista do outro agente. 
Por vezes os subsistemas 
podem aumentar a 
confiança entre as firmas, 
em decorrência da 
integração e dependência, 
resultando em um menor 
custo de transação. 

Leite e Castro 
(2014) 

Crescimento e 
estruturação das 
firmas: a formação 
dos 
conglomerados do 
setor elétrico 
brasileiro. Revista 
de Gestão USP, 
REGE. 

O setor elétrico brasileiro tem 
suas complexidades históricas, 
especialmente por uma quase 
exclusividade, na geração, por 
parte do governo. Em 1996 o 
setor passou pelas reformas 
decorrentes das privatizações e 
em 2004 por um aumento das 
regras e participação do 
governo. Sendo assim, se torna 
imperativa a análise da 
influência do ambiente 
institucional no crescimento das 
empresas e como se dão os 
contratos dentro do setor 
elétrico brasileiro. 

O artigo mostra que a 
motivação do crescimento 
tem viés defensivo com 
tendência de verticalização 
por meio de contratos 
dentro do mesmo grupo. A 
criação de holdings se torna 
prática usual para defesa e 
conquista de contratos de 
longo prazo e Market-share. 

Zanella et al. 
(2015) 

Conhecendo o 
campo da economia 
dos custos de 
Transação: uma 
análise 
epistemológica a 
partir dos trabalhos 
de Oliver 
Williamson. Revista 
de Ciência da 
Administração. 

Por meio de uma análise 
epistemológica da ECT busca a 
compreensão da influência 
sobre o pensamento de Oliver 
Williamson com ruptura do 
mainstream. 
 

O mundo ocidental ainda 
apresenta muita dificuldade 
de aceitação da ciência que 
não seja expressa por 
estatísticas e estudos 
empíricos. As firmas 
parecem se arranjar de 
forma diferente do que ser 
somente uma maximizadora 
de recursos. As firmas são 
feitas por um conjunto de 
contratos que por seu fim 
são reflexos de relações 
humanas, que relações têm 
uma dinâmica diferente do 
cálculo e o utilitarismo. 
Sendo assim, formas 
alternativas como ECT 
apresentam um grande 
avanço na teoria da firma. 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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5.1 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Os avanços de diferentes áreas como a administração, economia, 

sociologia, reflete o número cada vez mais elevado de estudiosos que discutem o 

assunto e buscam Oliver Williamson como referência, justo por que o economista 

demonstrava facilidade em falar para diferentes áreas, o que se reflete no número 

crescente de publicações referentes aos pensamentos e ideias que o autor pregou 

em seus anos de pesquisa. Conforme podemos observar no quadro abaixo, os 

textos do autor são frequentemente citados, o que impacta positivamente na figura 

de Williamson que, mesmo com o passar dos anos, segue exercendo forte influência 

nos trabalhos mais recentemente elaborados (FERNÁNDEZ; PESSALI, 2003).  

 

Figura 4 – Citações de grandes economistas entre 1981 e 2000 

 
Fonte: Fernández e Pessalli (2003) 

 

Com o intuito de facilitar as análises serão escolhidas abreviações para os 

títulos dos trabalhos, assim não precisando os citar, por extenso. Por ordem, 

conforme apresentados na tabela, dessa forma:  

a) “Influência dos custos transacionais sobre a inovação: um estudo 

multicaso de empresas industriais no Brasil” doravante ICT;  

b) “Informação, conhecimento e direitos de propriedade Intelectual: os 

limites dos mecanismos de mercado e das modalidades de negociação 

privada” doravante ICD;  

c) “Sistemas agroindustriais sustentáveis: uma aplicação da economia 

dos Custos de Transação” doravante SAS;  
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d) “Estratégia e os aspectos de monitoramento/controle nos subsistemas 

estritamente coordenados” doravante EAM;  

e) “Crescimento e estruturação das firmas: a formação dos 

conglomerados do setor elétrico brasileiro” doravante CEF;  

f) “Conhecendo o campo da economia dos custos de Transação: uma 

análise epistemológica a partir dos trabalhos de Oliver Williamson” 

doravante CCE. 

Os artigos foram publicados todos em revistas brasileiras. Conforme as 

classificações publicadas em 2014 pela Capes os artigos se dividem em: ICT, 

Revista Gestão e Conexões com estrato B4; ICD, Economia e Sociedade Campinas 

com estrato B1; SAS, Revista Brasileira de Administração Científica com estrato B3; 

EAM Revista Iberoamericana de Estratégia com estrato B2; CEF, REGE. Revista de 

Gestão USP com estrato B3; CCE, Revista de Ciências da Administração com 

estrato B2. Dos 6 artigos 5 são revistas da área da Administração, provando a 

grande receptividade de Williamson em outras áreas além da economia. 

Dentre os estudos que foram analisados nesta tabela, percebe-se que em 

nosso país as principais ideias adotadas pelos pesquisadores são as discussões 

sobre as teorias de Oliver em diferentes aspectos sociais e econômicos. Através da 

leitura e da discussão com outros textos analisados é possível observar que quanto 

mais impessoais e distantes estiverem os agentes, maiores as garantias exigidas 

por eles, resultando em maiores custos de transação (BUENO, 2004). 

Quando analisamos os tipos de pesquisa encontrados no período de tempo 

proposto a se analisar (2010 a 2015) foi observado um uso significativo das TCTs 

em trabalhos empíricos. Nesta pesquisa foram encontrados 3 artigos empíricos e 3 

artigos teóricos, com diferentes abordagens quanto a serem quantitativos ou 

qualitativos. Em uma recente revisão de escopo entre os anos de 2001 e 2011 

observou-se uma predominância de abordagem, onde de 33 artigos foram 

encontrados e destes 20 eram empíricos, podendo evidenciar a tendência prática e 

uso por outras áreas que não somente economia. Destacam que a ação de 

consultores, muitas vezes oriundos da academia, aproxima a discussão sobre 

estratégia da atividade empresarial, o que pode ser traduzido em uma maior 

quantidade de estudos empíricos. Quanto à metodologia, os 3 trabalhos empíricos 

são estudos de caso e os trabalhos teóricos se dividem em analise epistemológica 

(MARANHO; ABIB; FONSECA, 2013). 
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É comum, especialmente nos artigos empíricos, a ênfase na racionalidade 

limitada, oportunismo e falhas de mercado, ou seja, traz provas empíricas dos 

pressupostos básicos da TCT. A exemplo, Silva e Caleman, em sua pesquisa 

mostram que produtores de hortaliças relatam que foram raros os casos do exercício 

de um comportamento oportunista, ocorrendo esses em apenas 8% das transações. 

Esse baixo oportunismo é interpretado pelos autores como decorrente da estrutura 

de governança do contrato entre produtos e governo, em que esse último garante 

um preço de compra fixo e estável. Sendo assim, o tipo de contrato pode ter uma 

influência direta no comportamento oportunista dos agentes (MARANHO; ABIB; 

FONSECA, 2013). 

Sobre a sua audiência, podemos destacar que Williamson tem, em boa 

parte, seus artigos citados em revistas que não em economia, logo suas teorias 

provam na prática a interdisciplinaridade não somente como sua própria fonte, mas 

também como audiência (FERNÁNDEZ; PESSALI, 2003). 

Ainda cabe citar que os artigos onde foram introduzidos os conceitos de TCT 

citando diretamente Williamson sem abordar as origens da teoria em Coase se 

concentram em artigos empíricos com pouca abordagem de história do pensamento 

econômico. Não citar Coase pode ser sinal de que os trabalhos não estavam 

focados na discussão das origens da TCT, mas também podem mostrar o sucesso 

de Williamson em condensar os conceitos em suas obras de tal modo a ser 

completa e satisfatória para compreensão das TCT sem a necessidade de abordar 

outros teóricos (JOHN; PRATES, 2015; SILVA; CALEMAN, 2014). 

Em um dos artigos que analisa os custos de transação, os autores 

evidenciam o grande número de citações de Williamson nos últimos 30 anos. A partir 

desse fato eles objetivaram analisar os estudos científicos do autor a respeito de 

seus conhecimentos sobre o assunto, podendo apontar sua natureza e suas 

limitações, corroborando com os objetivos do presente estudo (ZANELLA et al., 

2015).  

 O mesmo estudo mostra em suas considerações finais que a ECT tem se 

revelado uma forte corrente teórica para explicar comportamento organizacional, que 

sofre influência do capitalismo na busca pela eficiência minimizando os custos de 

transação. Os autores destacam várias obras para montar suas discussões. Em uma 

delas, é proposta abordagem para a ciência das organizações com a finalidade de 

criticar a estrutura de sociedade centrada no mercado, formado por sistemas 
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projetados. Somente para a maximização dos recursos, sendo necessário analisar 

os movimentos alternativos das firmas, defendendo a reciprocidade, redistribuição e 

troca, tendo, portanto, uma visão oposta à caracterizada até o momento neste 

estudo. Os autores finalizam concluindo que mesmo havendo muitas críticas e 

oposições, existe um complexo caminho dentro das universidades e meios sociais 

para que ocorra a libertação deste paradigma dominante das ciências sociais 

(GUIMARÃES, 1981; ZANELLA et al., 2015). 

Em outros dois estudos que representam os resultados apontados em nossa 

tabela, foram produzidas análises a respeito das negociações privadas e aos direitos 

de propriedade intelectual e de suas especificidades não terem relação com 

racionalidade, contratos e ausência de incertezas, e ainda a discussão sobre as 

estruturas coordenadas de firmas, levando em consideração os ativos envolvidos e 

os posicionamentos adotados dentro da firma para a obtenção de melhores 

resultados (GOIS; BORGES; SOUZA, 2012; HERSCOVICI, 2012).  

Embora os objetivos iniciais de ambos os estudos acima citados possuam 

algumas diferenças, as suas conclusões se parecem. Quando analisamos as duas 

juntas, percebemos que os autores sinalizam que o mercado se regula pelos 

próprios custos de transação, algumas vezes oriundos de “falhas” dentro das 

empresas, e que a eficiência dentro das firmas depende das variáveis e não apenas 

das modalidades de negociações adotadas pela empresa, evidenciando as 

modalidades de funcionamento do sistema, com racionalidade e maximizações 

(GOIS; BORGES; SOUZA, 2012; HERSCOVICI, 2012).  

 

Os recursos para continuidade nas transações e a reciprocidade nos 
investimentos são utilizados para garantir, mesmo que de forma imperfeita, 
a possibilidade de ganhos oportunistas de terceiros. Os custos são gerados 
porque os ativos específicos dizem respeito àqueles ativos que ao serem 
empregados em outra atividade, que não aquela inicialmente programada, 
geram perdas de valor. Assim, quanto maior a especificidade do ativo, 
maiores serão os custos de transação. Os padrões propostos e 
estabelecidos se configuram como uma ferramenta utilizada para manter a 
capacidade competitiva. Assim, o delineamento das atividades produtivas é 
realizado por meio da constante prática e adaptação que se volta para a 
articulação do subsistema, a fim de melhorar o posicionamento no mercado. 
(GOIS; BORGES; SOUZA, 2012, p. 210).  

 

Um dos artigos que compõem a tabela, possui caráter exploratório, com 

abordagem qualitativa através do levantamento de dados primários por meio da 

aplicação de questionários semiestruturados junto a produtores que são ativos em 



43 

 

projetos do SEBRAE em Campo Grande, MS. Através desta pesquisa foi possível 

identificar que existe uma garantia de venda da produção aos programas 

governamentais, com grande relevância para o escoamento da produção, mas foi 

identificada a vulnerabilidade da iniciativa devido à alta dependência a programas do 

governo e pela heterogeneidade dos produtos que compõem a iniciativa (SILVA; 

CALEMAN, 2014). 

Para se manterem vivas as organizações buscam recursos em diferentes 

ambientes, como o social, político e econômico. Esta busca continua de recursos 

mantém a organização prevenida de efeitos da escassez de produtos no mercado, 

porém leva a um elevado grau de dependência em relação aos controladores 

desses recursos (LOPES, 2004). 

Algumas transações são simples e fáceis de mediar, enquanto outras são 

mais difíceis e exigem uma maior atenção. Os custos de transação compreendem 

tanto os custos ex-ante (como pesquisa de informação e negociação) quanto os 

custos ex-post (como avaliação e monitoramento) (WILLIAMSON, 2009).  

Outro estudo que estruturou a tabela demonstrada acima, com metodologia 

qualitativa, também através da análise de entrevistas semiestruturadas, em 

empresas de máquina para móveis e de máquinas e implementos agrícolas, e de 

implantodontia, com o objetivo de identificar quais aspectos envolvem questões 

transacionais de negociações, como as parcerias para inovações. Os resultados 

apontaram fatores contraditórios quanto às inovações e foi ainda identificada a falta 

de diálogo nas parcerias formadas por institutos de pesquisa e universidades 

brasileiras, e deficiência na cadeia produtiva nacional (JOHN; PRATES, 2015).  

A inovação não é regulada pelo sistema de preços e pode ser considerada 

um ativo específico, porém, pode ser desenvolvida na organização internamente ou 

externamente, por meio de aquisições, ou parcerias com outras instituições. Assim, 

a especificidade de ativos pode influenciar a gestão inovativa da empresa e a 

decisão em gerar ou adquirir inovações no mercado (JOHN; PRATES, 2015). 

Porém se existir dificuldade no diálogo em alguma parte da organização ou 

deficiência em alguma parte da cadeia produtiva, as dificuldades ambientais ou 

contratuais ficam expostas e prejudicam a organização e pouco motivam o avanço 

do trabalho. Muitas vezes é o processo competitivo entre as organizações que leva à 

busca interna da inovação (JOHN; PRATES, 2015; THIELMANN, 2013). É preciso 

reconhecer a importância do ambiente capaz de moldar a estrutura de uma 
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organização. É preciso reconhecer ainda que as pressões sociais e culturais têm 

forte impacto nos determinantes das instituições. Atualmente existe a preocupação 

quanto ao impacto do ambiente voltado principalmente para a identificação de 

estruturas eficientes que respondam às mutações ambientais, ou para as pressões 

competitivas exercidas dentro do ambiente organizacional (LOPES, 2011; 

THIELMANN, 2013). 

O terceiro trabalho empírico que compõe a tabela de estudos analisados 

utilizou dados primários e secundários, e foi definido como uma análise teórico-

empírico, caracterizando seus dados de maneira subjetiva e imperativa. Através 

desta análise foi possível identificar que as empresas analisadas utilizam integração 

vertical via contratos com empresas do mesmo grupo econômico por causa da 

estrutura de governança empregada (LEITE; CASTRO, 2014). 

  Não somente no Brasil, mas em outros países, a integração vertical no 

setor elétrico é uma tendência (LEITE; CASTRO, 2014).  Essas podem ter duas 

motivações: 1) a defesa de mercado (defensivas); e/ou 2) a produtividade. 

(CHANDLER, 1990). A integração vertical recebe influência da concorrência e de 

suas movimentações, principalmente quando falamos de empresas pertencentes a 

uma mesma cadeia produtiva. Williamson pressupõe em sua análise a respeito 

deste assunto, que a ECT é uma forte razão para a expansão das empresas ao 

longo de suas cadeias produtivas, resultando em uma organização mais eficiente 

das atividades produtivas (PONDÉ; FAGUNDES, 1997).  

Todos os 6 artigos destacados nesta pesquisa, mostravam as limitações do 

“mainstream” na compreensão por completo dos fenômenos econômicos. Um dos 

estudos destaca ainda que diferentemente dos neoclássicos, estudos empíricos 

sugerem que não há uma correlação positiva entre registros de patentes e aumento 

em despesas com pesquisa e desenvolvimento (HERSOVICI, 2012). Foi possível 

identificar ainda a necessidade de ampliar as firmas em suas estruturas, para que a 

necessidade de coordenar este sistema envolvido em diferentes transações se 

desmistifique. 
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6 SOBRE A CRÍTICA A WILLIAMSON 

 

Os críticos de Williamson são tão numerosos quanto os seus admiradores. 

Existem críticas legítimas sobre a sua contribuição e que de modo geral estão 

relacionadas ao extremo foco nas transações não levando em conta outras 

variáveis. É compreensível à crítica de quem gostaria que a contribuição fosse mais 

extensa, também acredito que o economista tenha seus motivos para tanto, não é 

viável fazer uma teoria sobre tudo, nem mesmo agradar toda audiência. Fato que a 

contribuição dele é reconhecida tanto pelos críticos, quanto, obviamente, pelos 

admiradores. 

Há uma crítica pertinente à natureza estrutural. O reducionismo da firma em 

transações suprime outras características importantes como a capacidade de 

aprendizado, levando a uma ideia de dinamismo. Sendo assim, deve-se dar a devida 

atenção para as rotinas da firma e para a capacidade de acumular conhecimentos. 

Incorporando o aprendizado teríamos uma ideia evolucionária, que parece nunca ter 

sido corrente do autor (CHANDLER, 1992 apud PESSALI, 1998). 

Os agentes, por consequência indivíduos, são minimizadores de custos de 

transação. Nessa razão poderíamos explicar que nações desenvolvidas buscam 

sistemas econômicos de mercado com o objetivo de reduzir o custo de transação 

(CONCEIÇÃO, 2001b). Não são explorados quais níveis institucionais auxiliam no 

desenvolvimento das firmas e parece haver uma compreensão de Williamson que 

existe uma importância no estudo de níveis altos de instituições, mas não há avanço 

nesse sentido (WILLIANSON, 2010). 

É destacada certa arbitrariedade e viés neoclássico quando Williamson sai 

da estrutura de mercados e adiciona oportunismo, racionalidade limitada e 

especificidade dos ativos, para provar que em busca de a uma vantagem por meio 

da redução dos custos de transação, as firmas escolherão verticalizar a produção. 

Como metodologia, o uso da comparação estática facilita a explicação da 

problemática, contudo se mostra pouco dinâmico e longe da realidade, pois há uma 

necessidade de um debate histórico sobre a origem da hierarquia (ANKARLOO, 

PALERMO, 2004). 

A supressão da relevância da tecnologia no início da carreira da Williamson 

levanta críticas. Em parte é possível que ele esteja interessado em se diferenciar 

dos outros institucionalistas e que tenha reduzido propositalmente o escopo de 
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análise. Fato que em alguns artigos é citada a tecnologia quando, por exemplo, trata 

da verticalização e especificidades dos ativos, contudo fica longe de uma teoria 

sobre a tecnologia, na medida que a importância da origem e do impacto não são 

abordados de forma objetiva (ENGLANDER, 1987). A temática é novamente 

abordada e Williamson reconhece a importância do estudo da tecnologia e completa 

afirmando que a NEI avançou no estudo da tecnologia organizacional e na inovação 

empresarial (WILLIAMSON, 2010). A separação em tipos de tecnologia, sejam 

lógicas ou organizacionais, não contribui para a discussão da importância da 

mesma. Williamson, não teve esse foco, mas deixa em aberto o tema e não 

desdenha a sua relevância. 
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7 CONCLUSÃO 

 

É uma expressa opinião de Williamson e consenso entre vários 

institucionalistas que há muito a se explorar na compreensão das instituições, que 

houve muitos avanços, mas que é importante aceitar a pluralidade e deixar de lado a 

tentativa de unificar o pensamento institucionalista. 

A biografia de Williamson se dívide em dois grandes momentos, antes e 

depois da década de 70. Primeiro, até próximo dos seus 40 anos, o economista 

brilhava como acadêmico e em alguns trabalhos em grandes corporações norte 

americanas. Contudo, depois de seu MBA no Carnegie e o trabalho na divisão 

antitruste, as suas teorias começaram a aflorar e por meio de inquietações sobre a 

tomada de decisão das firmas em verticalizar seus processos, marcando a segunda 

fase. Quando percebeu que algumas regulamentações antitruste causavam 

distorções de mercado, o fato despertou interesse em compreender e concertar esse 

problema, já que muitas vezes a regulamentação atrapalhava a eficiência do 

mercado. Firmas que eram impedidas de verticalizar seus processos, acusadas de 

abuso de poder, deviam buscar no mercado seus insumos. Contudo, por vezes, elas 

encontravam dificuldades e persistiam casos onde havia duas ou mais empresas 

que em teoria fariam uma disputa de preços. A distorção ocorria quando a teoria não 

se apresentava como uma realidade prática, e, esses fornecedores estavam 

combinando seus preços de venda, ou seja, efetuando um comportamento 

oportunista de cartel fazendo os preços finais dos produtos serem mais caros, 

gerando um custo social desnecessário. Ao concluir que havia uma lacuna de 

teorias sobre verticalização, ele tomou como meta gerar subsídios teóricos para 

propostas de alteração na regulamentação antitruste. 

A pesquisa dos artigos no Brasil obtém um resultado semelhante com outros 

trabalhos, a destacar dois pontos: a) alta frequência de citações de Williamson em 

trabalhos empíricos, muitos deles em revistas de administração, engenharia, direito 

e economia, evidenciando que sua teoria não só tem a intensão de ser 

multidisciplinar como de fato é usada por muitas áreas; b) citar o autor para criticar o 

“mainstream”, já que a TCT se mostra como uma alternativa para ocupar os espaços 

mal preenchidos pela ortodoxia. 

Há uma persistente crítica ao autor apontando sua teoria como estática e 

não relacionada com aspectos institucionais mais amplos ou ainda históricos, 
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revelando até uma proximidade metodológica com o “mainstream”. Mas há grandes 

vantagens nessa tendência, intencional ou ao acaso porque essa característica 

aproxima o “mainstream” do institucionalismo pela roupagem prática, quase como 

um espelho, levando-os a pensar que o institucionalismo não é somente divagação 

sem propósito prático cercado de histórias, evolucionismo, normas, costumes, etc. 

Também leva os institucionalistas a provarem empiricamente fatores que antes lhes 

era difícil, em especial, por muitas vezes levar em conta níveis de longo prazo de 

instituição, sendo difícil de mostrar o dinamismo que o empirismo pode autenticar 

uma teoria, tão presente na forma de fazer ciência nos dias de hoje, onde a retórica 

não é bem vinda e somente é cientifico o que pode se testar e provar. 

Evidentemente que seria uma grande pretensão ser a ponte entre duas escolas tão 

distintas, mas aproximar essas fronteiras é um passo para que ocorra o diálogo 

entre as duas vertentes, Williamson é a prova que a multidisciplinaridade é elemento 

desejável para a construção teórica. 

Gostaria de seguir esse estudo focando no aspecto comportamental, pois os 

fatores humanos citados por Williamson dizem respeito à tendência média das 

firmas a tomarem determinada ação frente a sua escolha de governança, mas o 

comportamento é cercado de inúmeras outras variáveis, não sendo possível prever 

uma ação de governança olhando somente os aspectos de oportunismo, 

racionalidade e especificidade dos ativos. É possível que diferentes gestores tomem 

diferentes decisões em cenários iguais, ou seja, algo mais permeia a decisão. A 

sugestão é que a economia comportamental seja a fronteira da TCT, considerando 

que nela poderemos encontrar mais respostas sobre a previsão de comportamento 

das firmas. É possível que o avanço da TCT depende de olhar mais a fundo para 

dentro das firmas e seus indivíduos, para analisar a sua organização e o 

comportamento dos indivíduos tomadores de decisão. 
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