
Plano de Ensino  
 Curso Disciplina 

 Administração TÓPICOS ESPECIAIS EM 
ADMINISTRAÇÃO 

Sessão 1  Apresentação do programa do curso 

 Sistema de avaliação 

 Metodologia 

Informar o aluno sobre: o conteúdo da disciplina; 
como serão as avaliações e qual será a 
metodologia empregada. 
 

Sessão 2  

 Quebrar o ciclo do relativo 

 Falácia da oferta e da procura 

 Custo do grátis 

 Ser pago ou fazer um favor 

 Emoção no processo de decisão 
 

Bibliografia: 
 
ARIELY, Dan. Previsivelmente Irracional: Aprenda a 
Tomar Melhores Decisões. São Paulo. Campus, 2008 

 
Seminário sobre o Livro: Previsivelmente 
Irracional: Aprenda a Tomar Melhores Decisões 
 
 
 
 

Sessão 3 

Debate na turma: 
 
Discutir como o processo de tomada de decisão é 
fortemente influenciado por fatores que fogem a 
critérios puramente racionais. 

Sessão 4  

 Estágio 1: o excesso de confiança proveniente do 
sucesso  

 Estágio 2: a busca indisciplinada por mais  

 Estágio 3: a negação de riscos e perigos  

 Estágio 4: a luta desesperada pela salvação   

 Estágio 5: a entrega à irrelevância ou à morte 

Bibliografia: 
 

COLLINS, Jim. Como as Gigantes Caem - E Por Que 
Algumas Empresas Jamais Desistem. São Paulo. 
Campus, 2010 

 

 
Seminário sobre o Livro: Como os Gigantes Caem 
 
 

Sessão 5 

Debate na turma:  
 
Identificar os principais estágios do declínio 
organizacional de modo a compreender como 
algumas corporações falham e quais são os 
estágios desse declínio. 
 



Sessão 6  

 O rápido crescimento da Economia Digital está 
transformando muitos negócios da Economia 
Tradicional. O que a economia da escassez pode 
aprender a partir da observação da economia da 
abundância e o que acontecerá quando tudo no mundo 
se tornar disponível para todos? 

Bibliografia: 
 

ANDERSON, Chris. A Cauda Longa - do Mercado de 
Massa para o Mercado de Nicho. São Paulo. Campus, 
2010 

 
 

 
Seminário sobre o Livro: Cauda Longa - do 
Mercado de Massa para o Mercado de Nicho 
 
 

Sessão 7 

Debate na turma: 
 
A Cauda Longa é um fenômeno observado em 
empresas de internet que conseguem faturar com 
produtos de nicho de mercado tanto quanto, ou até 
mais que os tradicionais arrasa-quarteirão. Isso se 
tornou viável com o advento da internet já que a 
inexistência de limitação do espaço físico para 
exibição de produtos faz com que os nichos de 
mercado sejam explorados da mesma forma que o 
mercado de massas. 
 

Sessão 8  Criando oceanos azuis (nichos) 

 Ferramentas e modelos de análise para encontrar 
novas oportunidades 

 Reconstrua as fronteiras do mercado 

 Supere as principais barreiras organizacionais 

 A execução na estratégia para a construção de novos 
negócios 

 

Bibliografia: 
 

MAUBORGNE, Renee; KIM, W. Chan. Estratégia do 
Oceano Azul. . São Paulo. Campus, 2016 
 

 
 

 
Seminário sobre o Livro: Estratégia do Oceano 
Azul 
 
 

Sessão 9 

Debate na turma: 
 
Discutir uma nova maneira de pensar (repensar) a 
estratégia empresarial, resultando em uma criação 
de novos espaços (novos mercados) e uma 
separação da concorrência (os velhos mercados). 
 

Sessão 10  

 Primeira Avaliação 

Sessão 11  

Visto de prova e entrega das notas 



Sessão 12  

 Teoria das restrições 

 Melhoramento contínuo 

 Gargalos 

 Resolvendo gargalos de produção 

 Produção enxuta 
 

Bibliografia: 
 

GOLDRATT, Eliyahu M. A Meta. São Paulo. Nobel, 
2016. 

 
Seminário sobre o Livro: A Meta 
 
Compreender as limitações de qualquer sistema 
gerencial em alcançar mais do que suas metas 
diante de restrições presentes nos processos de 
produção. 
 

Sessão 13 

Debate na turma: 
 
Compreender as limitações de qualquer sistema 
gerencial em alcançar mais do que suas metas 
diante de restrições presentes nos processos de 
produção. 
 

Sessão 14  

 Redes 

 Teoria do Mundo Pequeno 

 As relações entre as grandes empresas nacionais 

 Privilégios concedidos pelo Estado aos grandes grupos 
nacionais 

 Obstáculos ao livre funcionamento do mercado 

Bibliografia: 
 

LAZZARINI, Sergio G. Capitalismo de Laços - Os 
Donos do Brasil e Suas Conexões. São Paulo. 
Campus, 2016 

 
Seminário sobre o Livro: Capitalismo de Laços - Os 
Donos do Brasil e Suas Conexões 
 
 
 
 
 

Sessão 15 

Debate na turma: 
 
Compreender a dinâmica do capitalismo no Brasil 
a partir dos relacionamentos de poder existente 
entre as principais empresas brasileiras e o 
Estado. 

Sessão 16  Comportamento 

 Ética 

 Marketing 

 Economia Comportamental 

 Estratégia 

Bibliografia: 
 

ARIELY, Dan. A Mais pura verdade sobre a 
desonestidade. São Paulo. Campus, 2012 
 
  

Seminário sobre o Livro: A Mais Pura Verdade 
sobre a Desonestidade 

Sessão 17 

Debate na turma: 
 



Discutir e analisar atitudes antiéticas nas esferas 
pessoal, profissional e política, e mostrar como 
esses comportamentos afetam a todos, mesmo 
quando acreditamos possuir altos padrões 
morais. 
 

Sessão 18    

Segunda Avaliação 

Sessão 19  

Visto de prova e entrega das notas 

Sessão 20  

Prova Final 

Metodologia  Aulas expositivas 

 Estudo de casos 

 Trabalhos práticos 

 Recursos audiovisuais 



 


