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RESUMO 

 
Em um cenário onde as empresas atuam de forma caótica e imprevisível, a Teoria do Caos e da 

Complexidade emerge para auxiliar na melhor compreensão deste fator de ordem não linear o qual pode 

fazer com que a empresa sobreviva em meio às turbulências do mercado ou entrar em um estado de 

entropia. Em vista disso, se fez necessário estudar como a Teoria do Caos e da Complexidade pode ser 

aplicada na prática, e para tal foi escolhida uma empresa do setor de laticínios para que se pudesse 

verificar sua atuação como um sistema dinâmico, troca de informações e processos, e então observar os 
conceitos aplicáveis da Teoria em questão dentro da empresa. A pesquisa é de natureza qualitativa, 

exploratório-descritiva e consiste em um Estudo de Caso, no qual foram adotados os procedimentos 

metodológicos concernentes, com destaque a pesquisa de campo e entrevista extensa com a diretoria da 

organização. As informações foram analisadas a partir dos preceitos teóricos obtidos através de pesquisa 

bibliográfica de diversos autores, tanto para descrever a empresa como um sistema dinâmico, quanto para 

uma ordem não-linear. As análises dos resultados alcançados demonstram como a empresa se porta frente 

ao mercado imprevisível, com destaque para sua produção de gêneros alimentícios derivados do leite. A 

análise conclusiva permite destacar que a empresa tem potencial para continuar permanecendo no 

mercado devido a sua constante evolução e aprendizado, o que favorece a qualidade dos produtos 

oferecidos.  Recomendam-se novos estudos com aplicação da teoria em outras áreas como a estratégica e 

organizacional, para uma maior compreensão do uso da Teoria do Caos e da Complexidade nestes 
ambientes. 
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case study at the Alfa dairy company, Monte Negro city, Rondônia State. 

Monography. 57p. Course of Administration - Federal University of Rondônia. New 

York, New York. 

 

ABSTRACT 

 

 
In a scenario where companies act in a chaotic and unpredictable way, Chaos Theory and Complexity 

emerges to help in the better understanding of this non-linear order factor in which it can cause the 

company to survive in the midst of market turmoil or a state of entropy. In view of this, it was necessary 
to study how the Theory of Chaos and Complexity can be applied in practice, and for this a company of 

the dairy industry was chosen so that its performance could be verified as a dynamic system, exchange of 

information and processes , and then observe the applicable concepts of the theory in question within the 

company. The research is qualitative, exploratory-descriptive and consists of a Case Study, in which the 

methodological procedures were adopted, with emphasis on the field research and extensive interview 

with the organization's board of directors. The information was analyzed from the theoretical precepts 

obtained through a bibliographical research of several authors, both to describe the company as a dynamic 

system, and to a non-linear order. The analysis of the results achieved shows how the company behaves in 

front of the unpredictable market, with emphasis on its production of foods derived from milk. The 

conclusive analysis allows to highlight that the company has the potential to continue remaining in the 

market due to its constant evolution and learning, which favors the quality of the products offered. 
Further studies are recommended with application of theory in other areas such as strategic and 

organizational, for a better understanding of the use of Chaos Theory and Complexity in these 

environments. 
  

Keywords: Chaos. Complexity. Systems. 
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1 INTRODUÇÃO 

No mundo atual é observada uma crescente corrida das empresas em se adaptar a 

diversos cenários sejam eles econômicos, políticos ou tecnológicos, e estas mudanças 

tornam a conjectura empresarial imprevisível e complexa. Muito se acreditava que as 

organizações possuíam um comportamento linear e mecanicista, onde toda ação 

provocava uma reação. Nestes sistemas era possível através de troca de informações 

(feedback) corrigir seus desvios de planejamento (feedback negativo). Entretanto o 

comportamento não-linear ficou mais evidente nestes últimos anos em função desta 

necessidade de adaptação das organizações à essa complexidade do mercado, sendo que 

há diversas relações, sejam elas internas ou externas e que podem ocasionar efeitos 

desconformes, na qual podem se retroalimentar positivamente (feedback positivo) dando 

forma à empresas como um sistema não-linear, dinâmico e imprevisível o que torna 

impreciso a afirmação dos resultados a longo prazo de decisões tomadas hoje 

(PARKER; STACEY, 1995). 

O ambiente das organizações tem se tornado tão dinâmicos que as próprias 

empresas têm tido problemas em acompanhar essa movimentação visto que, sob a ótica 

delas, estão em uma busca frequente por uma situação na qual a estabilidade e a 

regularidade sejam apresentadas sob uma perspectiva de que os resultados finais de seus 

planejamentos revelam-se através da adequação às frequentes transições que o ambiente 

apresenta criando desta forma uma estabilidade. (EISENHARDT; SCHOONHOVEN, 

1990). 

Morgan (2002) apresenta a necessidade em se quebrar este paradigma linear, 

caracterizando as Empresas como organismos dinâmicos e complexos que atuam em 

ambientes imprevisíveis com respostas inesperadas da mesma forma. É neste ponto que 

a Teoria do Caos e da Complexidade emerge. 

A Teoria do Caos e da Complexidade viabilizam através de seus princípios, 

informações necessárias para compreender o funcionamento das organizações como 

sistemas não-lineares e uma melhor compreensão de ordem e desordem, pois está 

estritamente ligada à leis que são aparentemente simples mas que governam uma série 

de fenômenos complexos no universo (WILBER, 2007), com isto nos leva a responder a 

seguinte questão de pesquisa: Como os princípios da Teoria do Caos e Complexidade 

podem ser aplicados a uma determinada empresa do ramo de laticínios em um ambiente 

complexo e imprevisível? 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral                 

Analisar a aplicação da Teoria do Caos e da Complexidade em uma empresa do ramo de 

produção de laticínios e derivados do leite. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Verificar o processo de produção da Empresa Alfa; 

 

 Compreender a empresa como um sistema dinâmico; 
 

 Constatar como os princípios da Teoria do Caos e da Complexidade se aplicam 

na empresa estudada. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

Atualmente nos deparamos com um cenário organizacional regido pela mecânica 

Newtoniana. Contudo, a ciência transições no início do século XX, através da mecânica 

quântica, da teoria da relatividade e, há pouco tempo, a Teoria do Caos e da 

Complexidade. As organizações têm sofrido muito desgaste se baseando nas crenças 

obsoletas dos modelos de gestão habituais e não reagem aos novos desafios da 

administração estratégica (ZOHAR, 1997; WHEATLEY, 1998).  

Mariotto (2003) indica que, sob a pressão de ambientes altamente competitivos, 

as organizações têm buscado uma maior flexibilidade, conceitos de inovação, 

habilidades múltiplas, descentralização e novos usos para a tecnologia de informação e 

comunicação, assumindo frequentemente novos formatos. Os modelos de gestão 

analíticos e lógicos fundamentado nas ciências clássicas já não tem tanta eficácia para 

interpretar os contextos atuais, e Druker (1999) afirma que as ciências sociais não 

possuem “leis” como as que governam as ciências físicas. Esta pesquisa observa que as 

organizações estão se tornando mais complexas a cada dia, em virtude dos ambientes 

imprevisíveis, com isso um sistema de gestão capaz de lidar com este novo cenário pode 

configurar uma melhora substancial tanto nos negócios quanto na economia, através da 

contribuição de uma ciência que retrate a incerteza e a complexidade de nossa realidade.  
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1.4 ESTRUTURA DA MONOGRAFIA 

A estrutura desta monografia está representada pelo gráfico a seguir, subdividida 

em cinco capítulos, para melhor compreensão de cada assunto de cada assunto. 

           Figura 1: Estrutura da monografia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A introdução no capítulo um está composta pela caracterização do problema, os 

objetivos gerais e específicos e a justificativa do trabalho. Abordam-se no capítulo dois 

os preceitos teóricos compondo o Referencial Teórico, o qual dá sustentação à 

argumentação e suporte a análise dos resultados, com destaque à matriz teórica sobre a 

Teoria do Caos e da complexidade. 

A metodologia foi explicitada no capítulo três, quando se descreve os 

procedimentos para obtenção dos dados estudados. Os resultados e a discussão são 

apresentados no capítulo quatro. Por fim, às considerações finais, concluindo o estudo e 

fornecendo recomendações para trabalhos futuros. 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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CAPÍTULO II 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Na procura de um alicerce que respalde e direcione a aplicação da pesquisa serão 

inquiridos inicialmente os conceitos da Teoria de Sistemas, seguido da Teoria do Caos e 

Complexidade, para uma melhor compreensão do ambiente organizacional sob o prisma 

caótico da estrutura organizacional de empresas de sistemas imprevisíveis buscando 

identificar seus elementos, conceitos e ideais. Finalmente, na sequencia, se discute 

como a aplicabilidade Teoria do Caos e complexidade se refletiu na empresa e como ela 

pode ser estudada mais profundamente em outras áreas. 

 

2.1 Ascensão da Teoria Sistêmica à Teoria do Caos 

 No decorrer do início do século XX o padrão do modelo mecanicista sofreu uma 

conversão para o sistêmico com extraordinária celeridade e insólitos moldes. Capra 

(1998) contextualiza essa mudança da seguinte forma: 

Na mudança do pensamento mecanicista para o pensamento sistêmico, a 

relação entre as partes e o todo foi invertida. A ciência cartesiana acreditava 

que em qualquer sistema complexo o comportamento do todo podia ser 

analisado em termos das propriedades de suas partes. A ciência sistêmica 

mostra que os sistemas vivos não podem ser compreendidos por meio de 

análise. As propriedades das partes não são propriedades intrínsecas, mas só 

podem ser entendidas dentro do contexto do todo maior. Desse modo, o 

pensamento sistêmico é pensamento “contextual”; e, uma vez que explicar 

coisas considerando o seu contexto significa explicá-las considerando o seu 

meio ambiente, também podemos dizer que todo pensamento sistêmico é 

pensamento ambientalista (CAPRA, 1998). 

As concepções de Ludwig Von Bertalanffy, um biólogo de nacionalidade 

austríaca, foram fundamentais para formar os primeiros princípios sobre a teoria geral 

dos sistemas, na qual o mesmo declara que é relevante referir-se aos problemas que 

cercam os seres humanos como "típico de sistemas", considerando sua relação entre as 

partes e seus componentes. Seus estudos foram realizados na Alemanha e nos Estados 

Unidos da América, na qual o mesmo não concordava com a visão cartesiana de mundo 

e da divisão de várias ciências. Desta forma, a teoria de sistemas propicia uma 
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perspectiva maior da organização e de seus elementos, progredindo o conhecimento das 

pessoas em relação à Empresa e os tornando mais fortes (OLIVEIRA, 2010). 

A finalidade da teoria de sistemas é identificar as propriedades, princípios e leis 

característicos dos sistemas em geral, independente do tipo de cada um, da natureza de 

seus elementos e das relações entre eles. (ABRANTES, 2013). 

À vista disso, os conceitos da teoria geral de sistemas apresentam ideias 

preliminarmente desenvolvidas para entender sistemas biológicos e incluem segundo 

MORGAN (1996):  

Quadro 1: Sistemas biológicos 

CARACTERÍSTICA DESCRIÇÃO 

Homeostase 

Auto-regulação para manter um estado 

estável; sendo obtida através de processos que 

relacionam e controlam a operação sistêmica 

pelo mecanismo da retroalimentação (desvios 

de algum padrão ou norma desencadeiam 

ações de correção); 

Entropia 

Sistemas fechados tenderiam ao 

desaparecimento pela entropia; sistemas 

abertos buscam a auto-sustentação, 

importando energia do ambiente para atingir 

condições de estabilidade; 

Estrutura, função, diferenciação e 

integração 

Estando intrinsecamente inter-relacionados 

permitem a auto-sustentação; 

Requisito da Variedade 

Relacionada com a ideia de diferenciação e 

integração, afirma que os mecanismos 

regulatórios internos precisam ser tão 

diversificados quanto a diversidade do 

ambiente com o qual se relacionam; 

Equifinidade 

Em um sistema aberto podem existir muitos 

modos diferentes de chegar a um dado estado 

final, ou seja, a estrutura do sistema em um 

dado momento não é mais que um aspecto ou 

manifestação de um processo funcional mais 

complexo (ela não determina o processo); 

Evolução do Sistema Capacidade que depende da habilidade de 
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mover-se para formas mais complexas de 

diferenciação e integração, e para maior 

variedade, facilitando a habilidade de lidar 

com desafios e oportunidades colocadas pelo 

ambiente (envolve processos cíclicos de 

variação, seleção e retenção de características 

selecionadas). 

Fonte: Adaptado de Morgan, 1996. 

O entendimento de sistema aberto, elaborado por Bertalanffy, iniciado com o 

estudo de sistemas vivos, delineia o problema do pensamento sistêmico em seu liame 

com a segunda lei da termodinâmica, na qual a propensão à entropia é imanente a todo 

sistema fechado, ao indicar as trocas de matéria e energia com o meio como modo de 

preservar o estado de ordem.  

 

2.2 Sistemas Abertos e Sistemas Fechados 

O os conceitos da teoria de sistemas abrange a ciência de vários campos 

qualificados para que se possa entender melhor o sistema como um conjunto.  Um 

sistema fechado não necessitaria de seu ambiente, ele seria independente, ocluso e 

estremado do mundo externo. Apesar de um sistema verdadeiramente fechado não ser 

encontrado, os estudos iniciais sobre organizações enfocavam os sistemas internos. 

Através de projetos internos, era pressuposto que as organizações poderiam se tornar 

mais eficientes posto que o gerenciamento científico, estilos de liderança e engenharia 

industrial abordavam o ambiente do sistema fechado como certo (DAFT, 2003). 

Em contrapartida aos sistemas fechados, o sistema aberto interatua com o 

ambiente para subsistir, fazendo uso e exportando recursos para o ambiente. Todo 

sistema que interage com o ambiente para perdurar, é um sistema aberto. 

    Figura 2: Modelo genérico de sistema aberto 

 

 

 

 

                               Retroalimentação ou feedback 

   Fonte: Padoveze, 2007, p.10 (adaptado). 

 

Ambiente 

Entrada Processamento Dados 
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Basicamente, o modelo de sistema aberto elaborado por Bertalanffy possui as 

seguintes inferências e recomendações: 

 

Figura 3: Preceitos de um sistema aberto 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Motta e Vasconcelos (2004) 

 

Diversos cientistas teóricos procuraram aplicar a Teoria dos Sistemas a seus 

inúmeros ramos, e, no caso sui generis das ciências sociais, o modelo de sistema aberto 

tem mostrado através de seu alcance e versatilidade, eminentes potencialidades.  

A figura 4 exibe um sistema aberto de um determinado órgão, na qual as 

entradas do sistema representam alguns recursos físicos: 

 

Figura 4: representação de um sistema aberto em uma Empresa 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Fonte: Adaptado de Daft (2003) 
 

Verifica-se que o processo de transformação altera tais entradas em alguma coisa 

com valor que pode ser retornado para o ambiente. As saídas englobam produtos e/ou 

SISTEMAS 

ABERTOS 

Há uma tendência 

para a integração nas 

várias ciências 

naturais e sociais. 

Tal integração parece 

orientar-se para uma 

teoria dos sistemas. 

Essa teoria pode ser 

um meio importante 

de objetivar os 

campos não do 
conhecimento 

científico, 

especialmente nas 

Ciências Sociais. 

Desenvolvendo princípios 

unificadores que atravessam 

verticalmente os universos 

particulares das diversas ciências, 
essa teoria aproxima-nos do 

objetivo da unidade da ciência. 
 

Isso pode levar a uma 

integração muito necessária 

na educação científica. 

 

 
Matérias 
primas 
Funcionários 
Recursos 
financeiros 

 
Insumos 

 
Processos de 

transformação 

 
Saídas 
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serviços inerentes a clientes. Há possibilidade também de abranger a satisfação dos 

funcionários e demais subprodutos de transformação. 

No que envolve a estrutura das ciências sociais, a abordagem mais desenvolvida 

de sistemas abertos é a apresentada por Parsons (1973a, 1973b), de acordo com Katz e 

Khan (1975): 

Todos os sistemas sociais, inclusive as organizações, consistem em atividades 

padronizadas de uma quantidade de indivíduos. (…) essas atividades são 

claramente complementares ou interdependentes em relação a algum produto 

ou resultado comum; elas são repetidas, duradouras e ligadas em espaço e 

tempo. A estabilidade ou recorrência de atividades pode ser examinada em 

relação ao insumo de energia no sistema, à transformação de energia dentro 

do sistema, e ao produto resultante ou produção de energia. Um aspecto 

importante é que a teoria de sistemas está interessada pelos problemas de 

relações de estrutura e de interdependência, e não pelos atributos constantes 

dos objetos (KATZ e KHAN, 1975, p.32-33). 

 

Na metade do século XX as concepções sistêmicas tiveram grande influência em 

várias áreas significativas, como a engenharia e a administração, na qual nesta última 

iniciou-se a o uso do estudo sistêmico como uma ferramenta para aclarar problemas 

complexos organizacionais na esfera militar e a partir de então, os profissionais da 

administração introduziram esta abordagem para sanar adversidades nos negócios 

(CAPRA, 1998). 

O complexo administrativo é um sistema aberto que age mutuamente no espaço 

em que se incorpora. Os coeficientes do meio com os quais o sistema administrativo 

interatua contém governo, provisores, clientes e concorrentes. O que está porvir do 

sistema administrativo pode ser alterado substancialmente em virtude de estes fatores 

caracterizarem potencial interferência no meio (CERTO 2003). 

2.3 Sistemas Complexos e dinâmicos 

Para uma melhor abordagem do estudo, faz-se necessário o entendimento mais 

analítico dos termos complexidade e caos, AURÉLIO (2000) classifica-as da seguinte 

forma: 

Quadro 2: Diferenças entre Complexidade e Caos 

Termo Descrição 

Complexidade 

“Abrange ou encerra muitos elementos ou 

partes" ou “grupo ou conjunto de coisas, 

fatos ou circunstâncias que têm qualquer 

ligação ou nexo entre si.”. 
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Caos 

“vazio obscuro e ilimitado que precede e 

propicia a geração do mundo; abismo" ou 

"grande confusão ou desordem”. 
Fonte: Adaptado de AURÉLIO (2000) 
 

No presente estudo, entretanto, será buscado um sentido mais amplo das 

expressões Complexidade e Caos. Na física, a palavras Caos remete a "comportamento 

praticamente imprevisível exibido em sistemas regidos por leis deterministas, e que se 

deve ao fato de as equações não-lineares que regem a evolução desses sistemas serem 

extremamente sensíveis a variações, em suas condições iniciais; assim, uma pequena 

alteração no valor de um parâmetro pode gerar grandes mudanças no estado do sistema, 

à medida que este tem uma evolução temporal."  

Capra (1998) afirma que o ponto inicial para uma teoria englobante dos sistemas 

complexos está na sintomia dos estudos da estrutura e o estudo do padrão, pois quando 

analisamos estruturas medimos ou pesamos algo, envolve quantidades e, quando 

examinamos os padrões, estes não podem ser medidos ou pesados.   

Para uma melhor compreensão acerca dos sistemas complexos, é indispensável o 

estudo do padrão, dado que as especificidades sistêmicas aparecem de uma disposição 

de padrões ordenados. No momento em que um organismo vivo é decomposto, o que é 

inutilizado é seu padrão, pois suas partes constituintes estão vivas, mas a relação entre 

eles é destruída, e desta forma o organismo perece (CAPRA, 1998). 

A teoria dos sistemas dinâmicos surgiu então para estudar relações e padrões, na 

qual a mesma não é uma teoria sobre fenômenos físicos, mas sim um estudo na quais 

conceitos e técnicas são empregadas a uma extensa faixa de fenômenos, com destaque 

para a Teoria do Caos e a Geometria Fractal (CAPRA, 1998). 

A Teoria dos sistemas dinâmicos está fundamentada nos estudos do matemático 

francês Jules Henri Poincaré (1854-1912), no fim do século XIX, na qual o mesmo 

desenvolveu uma vanguarda de estudos sobre sistemas de comportamento caótico 

(desorganizado), não periódico e irregular. Entretanto, no fim do século XX com o 

advento da tecnologia foi que a teoria dos sistemas não-lineares, ou complexos teve sua 

ascendência em contato com múltiplas áreas da ciência, como biologia, informática, 

economia, sociologia entre outras (GLEICK, 1989; OLIVEIRA, 1993).  

A maioria dos sistemas que observamos na natureza e nas sociedades são 

sistemas complexos, e isto ficou constatado através da teoria dos sistemas dinâmicos:  
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Figura 5: Exemplos de sistemas complexos 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de (Lewin, 1994; Capra,1998; Guerrini, 1998) 

Esses sistemas complexos não podem ser compreendidos e tratados pelos 

preceitos das ciências clássicas. 

De acordo com Lewin (1994) e Garcia (2001), os sistemas complexos são 

separados em dois grupos, a saber: 

Quadro 3: Características dos sistemas complexos. 

SISTEMAS COMPLEXOS 

NÃO ADAPTATIVOS ADAPTATIVOS 

Apresentam comportamento aperiódico, 

não-linear e instável, tal comportamento 

impossibilita a realização de previsões exatas e 

produz um conjunto de soluções que parecem 

aleatórios. Na sua maioria, são sistemas físicos 

constituídos por componentes (agentes) 

inanimados, como por exemplo: os fenômenos 

climáticos e geológicos, máquinas, artefatos etc. A 

Teoria do Caos concentra-se no estudo destes tipos 

de sistema. 

São componentes (agentes adaptativos) 

animados que obviamente agem, 

interagem,aprendem, modificam o seu 

comportamento e evoluem, como por exemplo: o 

homem, as sociedades, as organizações, bando de 

pássaros e os seres vivos em geral. Esses agentes 

também interagem com os agentes dos sistemas 

complexos não-adaptativos. A teoria dos sistemas 

complexos adaptativos é conhecida como ciência da 

complexidade ou simplesmente teoria da 

complexidade. 

Fonte: Adaptado de (LEWIN, 1994; GARCIA, 2001). 
 

O modo como os sistemas complexos adaptativos e não-adaptativos evoluem é 

sua principal diferença, ou seja, enquanto os não adaptativos (sistemas físicos) evoluem 

através das reações químicas, os adaptativos (sistemas vivos) evoluem mediante 

aprendizado e das reações químicas (GLEISER, 2002). 

A teoria de sistemas revelou que a noção newtoniana onde para cada ação há 

uma reação não era adequada para entender a mudança nas organizações, visto que em 

Fenômenos 
Climáticos 

Atividades 
neurológicas 

Tráfego em 
uma rodovia 

Funcionamento 
de uma 

organização 

Sistemas 
complexos 
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determinados sistemas dinâmicos a incerteza e o caos são gerados internamente, pelo 

próprio sistema, devido à sua não linearidade, e não exclusivamente por fatores externos 

(EVERED, 1980). Atestou-se então que, em condições estabelecidas, o determinismo 

clássico não se mantém, pois é improvável que se defina de modo exato de causa-efeito 

após certa quantidade de ciclos do sistema (ALLIGOOD, SAUER e YORKE, 1996). 

FIEDLER-FERRARA e PRADO (1994) reconhecem que a Teoria da 

Complexidade apresentou deste modo, o caos baseado em determinações como 

desenlace do novo determinismo: 

O caos determinístico é essencialmente devido à dependência sensitiva ás 

condições iniciais. Esta dependência, quando existe, resulta das não-

linearidades presentes no sistema, as quais amplificam exponencialmente 

pequenas diferenças nas condições iniciais. Assim sendo, leis de evolução 

determinísticas podem levar a comportamentos caóticos, inclusive na 

ausência de ruído ou flutuações externas (FIEDLER-FERRARA e PRADO, 

1994). 

As consequências deste novo determinismo são amplas, pois como apresentado, 

determinados campos da ciência, como a mecânica clássica, que pareciam alicerçadas, 

foram atingidas. 

 

2.4 A Teoria do Caos 

Desde a antiguidade, houve uma enorme inquietude em relação à concepção de 

regras que conduzem a ordem para gerar sentido ao universo onde estamos postos. Tais 

fatos foram confirmados através de traços descobertos nas sociedades antigas na quais 

estas acreditavam em forças naturais ou divinas que interferiam colocavam ordem no 

mundo (FREITAS 2005). 

Na Grécia antiga, os pensadores da época utilizavam a palavra cháos quando 

buscavam uma referência a um vazio aterrador. Contudo o termo "caos" não está sempre 

aludido a acontecimentos ruins, pode se tratar de uma desordem ordenada, ou seja, um 

modelo de organização existente por trás de aparente casualidade. 

Lorenz (1996) destaca o caos como uma palavra antiga que originalmente 

enunciava uma falta total de forma ou arranjo sistemático, mas atualmente utilizada para 

sugerir a ausência de alguma forma de ordem que deveria estar presente. Apesar de sua 

idade, esta palavra familiar não está próxima de seu leito de morte e, recentemente, 

superou muitas outras palavras comuns ao adquirir vários significados técnicos 

relacionados, porém distintos. 
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Em sua manifestação científica, o caos não tem sentido de desordem plena ou 

uma perda total da forma. Ele expressa que sistemas direcionados por certos tipos de 

leis excelentemente ordenadas são capazes de se comportar de um modo aleatório e, 

desde modo, inteiramente imprevisível em longo prazo, em um nível próprio. Em 

contrapartida, esta ação aleatória também denota um padrão ou ordem "oculta" em um 

nível mais geral (STACEY 1991). 

A Teoria do Caos (sistemas não-lineares ou dinâmicos) analisa estes padrões e 

leis aparentemente simples que dominam o modo de se comportar dos sistemas 

complexos denominados dinâmicos (dado que evoluem com o decorrer do tempo), não-

lineares (a resposta não é proporcional ao estímulo aplicado), ou seja, um estudo de uma 

sequência de fenômenos complexos. Porém, uma das principais particularidades dos 

sistemas complexos é que alguma minúscula alteração das condições iniciais pode 

ocasionar enormes mudanças de trajetória ou comportamento do mesmo, devido a isto 

não se pode equivocar-se com a presença de leis com possibilidade de previsão. Por 

isso, a chamada imprevisibilidade (GLEICK, 1989; GLEISER,2002). 

Para Ronco (1998) a ciência do caos é um modo inovador de examinar a 

complexidade na natureza e nos sistemas sociológicos, por exemplo. O modo de 

compreensão do mundo pelos cientistas foi transformado através da Teoria do Caos, na 

qual: 

• Sistemas presumivelmente simples podem ser complexos;  

• Sistemas supostamente complexos podem ser simples:  

 Um sistema pode ser perfeitamente determinístico e ainda assim ser 

improvável de se prever. 

A Teoria do Caos teve sua a validade expressa apenas no final dos anos 80, 

entretanto, seus estudos iniciais são anunciados desde a metade do século XX, quando 

Edward Lorenz, um meteorologista americano, desenvolveu modelos computacionais 

para padrões climáticos.  

De acordo com Gatti (2007), Lorenz precisava simular a previsão do tempo para 

uma determinada região, dada condições inicias de temperatura, velocidade do vento, 

umidade e pressão, se iniciava um programa de computador no Massachusetts Institute 

of Technology (MIT), que contava com 12 equações, que após 20 horas de compilação 

fazia a previsão climática. 

 Lorenz apurou que pequenas mudanças em um par de variáveis do seu modelo 

produziam efeitos tremendamente desproporcionais. Para curtos períodos de tempo elas 



20 
 

 

mal faziam diferença, mas em longo prazo, as mudanças produziam padrões 

completamente diferentes (RICIERI, 1990; DIAMOND, 1993). Lorenz denominou sua 

descoberta de teoria SDIC (Sensitive Dependence on Initial Conditions), tirado do título 

de seu artigo publicado em 1979, ou "Efeito Borboleta." Tal evidenciação pôs em 

evidência o princípio de causa e efeito, onde dois eventos seriam vinculados em 

magnitude. (WOOD JR., 2002). 

Figura 6: Representação do efeito borboleta de Lorenz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arte Brasilis (2011) 

 

A sensibilidade às condições iniciais é uma particularidade dos sistemas 

complexos, adaptativos ou não, ela é causadora de sua imprevisibilidade, pois o sistema 

pode ser sensível até a diminuta variação no valor de suas condições ou de seus 

parâmetros. Modificações pequenas nos valores de medidas levam a proeminentes 

variações no comportamento do sistema (GLEICK, 1989). 

Prigogine (2002) caracteriza o conceito de Caos como uma desorganização, uma 

ausência de ordem onde a incerteza e a incredibilidade são predominantes, porém 

pode-se incluir o caos as leis da natureza levando em consideração as noções de 

probabilidade (podendo ou não ocorrer), aleatoriedade (ocorrência distribuída ao 

acaso), sensibilidade (pequeno desvio pode ser amplificado exponencialmente) e 

irreversibilidade (uma vez acontecido torna-se difícil o retorno ao seu estado inicial). 
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2.4.1 Efeito Feedback ou Retroalimentação 

Os desvios no que se refere à meta estipulada são apontados em virtude dos 

mecanismos de feedback (WEATLEY, 2006). A alta gerência nas organizações se utiliza 

disso no momento em que decidem realizar uma avaliação de desempenho ou realizar 

uma comparação do progresso com determinado projeto.  Para atingir os resultados 

predefinidos o sistema é auxiliado pela informação. O sistema é retroalimentado com 

certo tipo de informação sobre o resultado de suas ações, e a partir dessa informação, o 

sistema ajusta suas ações consequentes. O feedback pode provocar reações que reforçam 

as ações do sistema ou as amortecerem (GIOVANNINI; KRUGLIANSKAS, 2004).  

O conceito de ciclos retroativos desfaz o princípio da causalidade e dá início a 

concepção de círculo causal, expondo a presença de interações mútuas entre causa e 

efeito, que se prolonga para todos os fenômenos naturais, sociais e biológicos, ou seja, 

"A" age sobre "B" e "B" age, em retorno sobre "A". A causa age sobre mediante o efeito 

e o efeito mediante a causa. Tal mecanicidade tem dois aspectos: um regulador, 

nomeado feedback negativo e um amplificador, designado de feedback positivo. 

(MORIN e LEMOIGNE, 2000; CAPRA, 1998) 

Quadro 4: Tipos de feedback 

TIPOS DE FEEDBACK DESCRIÇÃO 

Feedback negativo 

É um mecanismo para estabilizar 

processos e evitar flutuações indesejáveis. 

Ex.: regulação da temperatura do 

corpo, aquecedores, piloto automático de 

aviões. 

Feedback positivo 

Trabalha de forma a amplificar as 

flutuações cada vez mais, fazendo-nos 

imaginar que o que está a ser construído, 

organizado ou agrupado, não terá fim. 

Ex.: Explosão demográfica, 

crescimento populacional. 

Fonte: Adaptado de Morin e Lemoigne, 2000; Capra, 1998 

De acordo com Giovannini e Kruglianskas (2004) esta engenhosidade é a 

reaplicação no sistema, das mesmas regras, ciclo após ciclo. A ferramenta de feedback 
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baseado na casualidade bilateral dos sistemas não lineares, aumenta o efeito de pequenas 

alterações.  

Os sistemas complexos, adaptativos ou não, operam através de realimentação, 

pois à medida que o sistema funciona, uma parte do resultado (output) deste 

funcionamento é enviada, como informação (input), para a entrada do sistema, que por 

sua vez vai agir sobre o seu desempenho posterior (VASCONCELLOS, 2002). 

 

2.4.2 Comportamento Não-Linear 

Quando a resposta a determinado estímulo não é equivalente à intensidade deste 

estímulo, denominamos comportamento não-linear. A retroalimentação quebra a 

linearidade de um modo que a causa age sobre o efeito, e o efeito age sobre a causa, 

tornando-se causador ao retroagir sobre a causa. Em virtude da não-linearidade das 

estruturas do sistemas complexos, não é provável que apenas somando as partes se 

forme um sistema completo, isto porque os processos de retroalimentação recursiva 

estabelece ligação entre os seus componentes e o ambientes onde estão entrepostos, 

ocasionando no decorrer de sua ação, que diminutas conturbações sejam estendidas, 

quebrando o elo entre entrada e a saída subsecutiva (FREITAS, 2005). 

Os desempenhos ordenados entre os processos de troca de informações entre 

entradas e saídas resultam nas não-linearidades e interrupções dos sistemas complexos, 

na qual é impossível distinguir onde minúsculos agentes podem acarretar enormes 

implicações em outro segmento do sistema em um tempo divergente (GARCIA, 2001; 

VASCONCELLOS, 2002). 

De acordo com Thietart e Forgues (1995) os sistemas dinâmicos não lineares 

possuem três tipos de equilíbrio: 

Quadro 5: Comportamentos não-lineares 

TIPOS DE COMPORTAMENTOS NÃO-LINEARES 

Estabilidade 

Quando um sistema é direcionado 

pela retroalimentação negativa, e a 

influência de variáveis é menos forte depois 

de uma mudança, o sistema sempre retorna 

à condição inicial. 

Instabilidade explosiva 
Quando um sistema é dirigido pela 

retroalimentação positiva, que reforça a 
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mudança original feita em uma de suas 

variáveis, as mudanças são acumuladas 

exponencialmente, levando-o a uma 

situação explosiva. 

Estabilidade periódica 

Existe o retorno periódico ao seu 

estado prévio, e em que podemos também 

encontrar um comportamento mais 

complexo, que pode ser completamente 

incerto e gerar um caos determinístico. 

Fonte: Adaptado de Thietart e Forgues (1995) 

 

A instabilidade pertencente a sistemas dinâmicos e não lineares pode levar à 

mudança e, esta, à evolução.  
 

Matos e Almeida (2007) em seus estudos indicam que a evolução não acontece de 

forma linear, mas com quebras, quando existe um vasto acúmulo de energia, se tornando 

inalterável ao redor de um atrator. A evolução é uma mescla de descontinuidades e 

incertezas, e isocronicamente caótica e ordenada. Por conseguinte, a ordem existe em 

simultâneo com a desordem, na qual as duas se equilibram em uma dinâmica. A Teoria do 

Caos procura compreender a ordem que se manifesta involuntariamente por trás de uma 

desordem. 

 

2.4.3 Atratores Estranhos 

Denomina-se atrator estranho, a área do espaço de um sistema dinâmico sem 

variação, na qual seu comportamento após um determinado período dirige-se a um 

ponto comum, de modo independente de seu ponto inicial. Por dependência das 

condições iniciais do sistema, não se pode afirmar com precisão o valor do atrator e nem 

prevê-lo devido em virtude determinismo caótico (GIOVANNINI; KRUGLIANSKAS, 

2004). Ou seja, não obstante toda a ausência de ordem no comportamento de tais 

sistemas existe um poder de ordenação que configura padrões bem definidos, de forma 

natural (GUERRINI, 1998).  

Wheatley (2006) define atrator estranho como o modo que os movimentos 

caóticos do sistema se auto-organizam.  A atividade que age no interior desses sistemas 

os atrai, arrastando-os para alguns tipos de comportamentos ou caminhos (GLEICK, 

1989; NOBREGA, 1999). Um exemplo seria o do pêndulo que, a cada volta, sofre um 

empurrão com intensidade aleatória. Nesse caso, a velocidade e a posição do pêndulo 
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serão diferentes a cada vez, resultando num espaço de fase aparentemente aleatório e 

caótico, porém limitado a certo intervalo, que é a amplitude máxima possível do 

pêndulo. 

Os atratores estranhos, dentro dos sistemas complexos, limitam os 

comportamentos instáveis do sistema, visto que, como dito anteriormente, os sistemas 

complexos funcionam através de feedbacks negativos que aplicam controles internos 

para acondicionar a instabilidade dentro de limites e os feedbacks positivos ampliam as 

instabilidades onde o sistema pode se tornar instável (PARKER e STACEY, 1995). 

Figura 7: Atrator de Lorenz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Solano (2010) 

O atrator de Lorenz é caótico e representa o modo como um sistema dinâmico 

evolui após certo período em um padrão complexo sem repetições. O atrator mais 

conhecido é o efeito borboleta. 

 

2.4.4 Auto-similaridade ou Fractal 

Classifica-se como Fractais, figuras na qual sua geometria padrão se repete em 

proporções cada vez menores (auto-similaridade), ou seja, há sempre elementos 

repetidos de si mesmo em seu interior, na qual possuem formas e superfícies irregulares 

não representativas pela geometria clássica (GUERRINI, 1998). Fractal não tem 

proximidade com o caos, é uma concepção geométrica, onde um objeto constituído de 

subunidades tem a mesma aparência de uma estrutura em escala maior (PETERS, 1994; 

GOLDEBEGER, 1996). 
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 Figura 8: Exemplos de Fractais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fonte: Adaptado de Teoria do Caos (2017) 

 

Bauer (2008) afirma que os fractais dão aos sistemas caóticos um sentido cíclico, 

uma repetição para dentro de si mesmo, apresentando auto-semelhança e complexidade 

infinita. 

Barbosa (2005) define as principais características dos fractais: 
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Quadro 6: Tipos de Fractais 

TIPOS DE FRACTAIS CARACTERÍSTICAS 

EXTENSÃO INFINITA DOS 

LIMITES FRACTAIS 

Depende da unidade padrão de 

medida. Devido à irregularidade dos 

limites, quanto mais se reduz o tamanho da 

unidade de medida, maior será a extensão 

da coisa medida. A extensão de um Fractal 

tende ao infinito quando a unidade padrão 

de medida tende a zero. 

PERMEABILIDADE DOS LIMITES 

FRACTAIS 

Os limites dos Fractais não são 

rígidos, são permeáveis. A permeabilidade 

dos limites permite o intercâmbio de dados 

para a geração de informação e 

conhecimento, intercâmbio de energia e de 

matéria no meio ambiente, desde a menor 

escala − a do indivíduo dentro da 

organização − até as escalas maiores. As 

tecnologias de hoje não percorrem 

caminhos paralelos e distintos. Elas se 

cruzam a toda hora, o que denominamos 

interconexões. 

AUTO-SIMILARIDADE DOS 

FRACTAIS 

Semelhança nas formas e 

características. Ao se dividir o todo em 

partes iterativamente, as partes, por 

menores que sejam, apresentam formas e 

características semelhantes ao todo. A parte 

reflete a estrutura do todo. Diz−se, então, 

que o todo está na parte e que a parte está no 

todo. A autossimilaridade proporciona um 

sentido de ordem a estruturas 

aparentemente irregulares. 

Fonte: Adaptado de Barbosa (2005) 
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Através do estudo do fractal, é possível se observar tudo com um ponto de vista 

mais qualitativo e não tão somente quantitativo. 

Lorenz (1996) explicita que alguns fractais são associados ao caos por serem 

criados através de princípios simples, apesar de aparentar alta complexidade. Com isso, 

a geometria fractal possui uma conexão com a Teoria do Caos, devido suas estruturas 

complexas e estranhas conferem certa ordem ao caos.  

 

2.5 Teoria da Complexidade 

O comportamento dos sistemas complexos é abrangido pela teoria da 

complexidade, onde a principal característica é contravir ou modificar-se a cada nova 

informação que sobrevém do ambiente mediante um processo de aprendizado. Este 

sistema é composto por vários agente adaptativos na qual seu comportamento altera-se à 

proporção que ele evolui ou apresenta uma interação com o ambiente. Tal teoria remete 

à ideia de que o mundo é um evento transdisciplinar. (NICOLESCU, 1999; WALDROP, 

1992; HOLLAND, 1997; MORIN, 1990, 2000). 

Morin (2001) define a complexidade como um fenômeno quantitativo, em um 

primeiro momento, pois há uma vasta quantidade de ações e de interposições entre uma 

enorme quantidade de elementos. Ela está presente em tudo que é material ou não, é um 

atributo de todo o mundo por estar no nosso cotidiano. 

Segundo seus principais pesquisadores, tais como: Morin (1990, 2000), 

Prigogine (2002), Capra (1982, 1998), Waldrop (1992), Lewin (1994), Gell-Mann 

(1997) e Holland (1997), as principais características dos sistemas complexos 

adaptativos são auto-organização, entropia, aprendizado e evolução. 

 

2.5.1 Auto-Organização 

A auto-organização está em todos os lugares do sistema, pois nasce da 

interconexão dos componentes do sistema que se relacionam. São os elementos 

contribuindo para produzir uma totalidade mais considerável que a simples soma delas.  

Prigogine (1996) desenvolveu estudos onde indicava que as estruturas dos 

sistemas complexos se auto-organizam permutando energia com o ambiente, 

diminuindo desta forma sua entropia com o passar do tempo. Evidenciação comprovada 

por Prigogine diverge da conjectura da segunda lei da termodinâmica, na qual esta 

pleiteia a idéia de que em sistemas fechados, a entropia cresce com o decorrer do tempo, 
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o que acarreta uma desordem crescente no sistema. Em virtude do processo de 

aprendizado da dinâmica dos sistemas complexos, suas estruturas resistem mais às 

influências do meio externo, apesar da transferência de energia com o ambiente, 

permitindo sua auto-organização e tornando mais fácil sua evolução. 

Os sistemas complexos manifestam uma ordem global, que surge das interações 

locais, independente de esforço externo. Essa ordem em desenvolvimento não surge 

através de mecanismos de seleção natural, na qual algo mais bem adaptado ao ambiente 

sobrevive em relação à menos adaptada, mas através de um processo voluntario de auto-

organização das partes do sistema, que descobre uma nova configuração estável. 

(Anselmo 2005)  

Bauer (2008) classifica auto-organização como um seguimento circular e 

periódico que realimenta a si mesmo. A autopoiese, que é a organização básica e 

essencial do ser vivo de se autoproduzir, faz com sistema e ambiente concebam-se 

reciprocamente. Um sistema se modifica, quando percebe que precisa dessa mudança 

para sobreviver. (WHEATLEY, 2006). 

Para Olson e Eoyang (2001), a auto-organização dos sistemas adaptativos 

complexos, é representado pelo modelo a seguir: 

    Figura 9: Dinâmica de auto-organização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: Adaptado de Olson e Eoyang (2001) 

 

Na figura acima se observa os agentes do sistema, que agem como os participantes 

no processo de auto-organização; Os agentes da mudança que também são agentes do 

sistema, mas agem de forma consciente na busca de novos padrões no processo de auto-

organização; E o padrão que se remete a qualquer estrutura coerente que surge de um 

processo de auto-organização. 

Das partes 
para o todo 

Do todo para 
as partes 

Agentes do 
sistema 

Padrões emergentes 
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É através da auto-organização que os sistemas abertos podem criar estruturas e 

padrões sem precedentes fundamentados em sua própria dinâmica interna. Ocorre em duas 

fases:  

Quadro 7: Fases da auto-organização 

FASES DESCRIÇÃO 

DAS PARTES PARA O TODO 

As partes do sistema (agentes do 

sistema) interagem em tempo real. Após 

diversos ciclos de interação, padrões 

emergem do sistema como um todo. Com a 

introdução de novas tecnologias, os velhos 

padrões dão lugar a outros. A organização 

se reinventa todos os dias por meio de 

pequenos ajustes em seus padrões; 

 

DO TODO PARA AS PARTES 

Ao mesmo tempo em que novos 

padrões estão emergindo, os velhos 

padrões estão influenciando o 

comportamento dos agentes do sistema. 

Padrões de interação organizacional 

estabelecem tradições e hábitos da vida 

organizacional que tendem a trazer ordem. 

Fonte: (OLSON; EOYANG, 2001) 

 

Os padrões emergentes podem ser classificados tanto causa como efeito. Ao 

manifestar-se claramente, os padrões pressionam os comportamentos dos elementos em 

suas relações futuras. Desse modo, o sistema procura a direção para novas estruturas 

organizacionais que compõem forças internas e externas. 

 

2.5.2 Entropia 

O princípio da Segunda Lei da Termodinâmica postula que os sistemas que não 

interagem com o meio ambiente, ou seja, os sistemas fechados propendem 

irreversivelmente a uma condição de desordem, quer dizer, os sistemas fechados 

pendem a um desgaste maior para dispersar uma energia que não haverá retorno. A 

entropia representa o grau de desordem de um sistema: uma maior ordenação representa 

uma menor entropia. A entropia também age na capacidade de um sistema mudar, pois 
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quanto maior for sua entropia, menor será a capacidade do sistema transmutar-se 

(GELL-MANN, 1997). 

          A representação base da entropia pode ser observada na figura a seguir: 

 

Figura 10: Modelo de entropia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

A segunda lei da termodinâmica aplica-se apenas a sistemas isolados e fechados, 

como por exemplo, uma bola de vidro sem aberturas. As exceções aos efeitos dessa lei 

são os sistemas abertos que crescem e evoluem através da interação com o ambiente. 

Prigogine (1996) relata que os sistemas complexos mudam somente quando se 

encontram distantes do equilíbrio, ou seja, à beira do caos, na qual tendem a iniciar os 

processos de auto-organização. No equilíbrio a entropia é nula, e no regime linear, ela 

assume seu valor mínimo. 

2.5.3 Aprendizado e Evolução 

Os sistemas complexos adaptativos possuem como atributo significativo, a 

habilidade de aprender ao passo que troca informações com o ambiente, ou seja, seus 

agentes adaptativos interagem entre si de forma que se produza aprendizagem 

(HOLLAND, 1997). Por conta deste aprendizado adquirido, os sistemas estão sempre 

evoluindo devido o fato de suas partes estarem em constante mudança em virtude da 

interação e experiência alcançada na relação com o ambiente. Caso o sistema chegue ao 

equilíbrio fixo, isso pode significar seu perecimento (NUSSENZVEIG, 1999; 

GLEISER, 2002). 

Holland (1999) postula que a evolução dos sistemas complexos adaptativos é 

proveniente da adaptação e do aprendizado, pois estão ocorrendo a todo o momento e 

levam esses sistemas a não atingirem o equilíbrio estável em nenhum momento, dado 

Ordenado 

Baixa entropia 

Desordenado 

Alta entropia 

Aumento da entropia 
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que estão em constante evolução. A mudança é contínua, seja qual for a escala de tempo 

que o sistema esteja em atividade. 

A teoria da evolução mostra sem seus estudos que a vida na terra evoluiu de 

organismos simples unicelulares para organismos mais complexos e organizados com o 

passar dos anos. Tal acontecimento só foi possível porque grande parte dos sistemas 

existentes no planeta são sistemas abertos, na qual estes trocam energia e informação 

com o ambiente, em oposição aos sistemas fechados, que são menoridade e sua entropia 

jamais diminui (GLEISER, 2005). 

Para Prigogine (1996), o desequilíbrio é fundamental para o crescimento e 

evolução de um sistema, na qual o autor denomina esses sistemas como estruturas 

dissipativas, pelo fato de que há uma grande dissipação de energia com o objetivo de se 

reproduzir em novas formas de organização. 

Ao fim disso, observa-se que a Teoria do Caos se integraliza com a teoria da 

complexidade, onde seus conceitos e ideias devem ser combinadas a fim de se formar 

uma estrutura conceitual de suas respectivas teorias. Caos e complexidade são inter-

relacionados, contudo diferenciados (GLEICK, 1989; GLEISER, 2002). 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGIA 

 Segundo Roesch (1996) a metodologia cientifica significa a maneira como se 

realizará o projeto propriamente dito. Da mesma forma Gil (1991), acrescenta que é 

também a parte mais complexa do trabalho acadêmico.  

 Esta pesquisa é de natureza qualitativa, com caráter exploratório-descritiva e 

consiste em um Estudo de Caso, no qual foram adotados os procedimentos 

metodológicos concernentes, com destaque a pesquisa de campo e entrevista com 

diretores da Empresa de laticínios Alfa. Os dados foram analisados a partir dos preceitos 

teóricos das teorias do caos e da complexidade, tanto para descrever o funcionamento da 

Empresa tanto como um sistema, quanto para organismo adaptativo.  

O estudo de caso é uma busca por estudos que envolvem indivíduos, grupos e 

organizações, efetuando generalizações a partir de casos representativos dos envolvidos 

ou fatos analisados em profundidade, respeitando sua totalidade e explicando suas 

divergências e suas semelhanças em uma abordagem qualitativa (SIENA, 2011). 

Segundo Yin (2005) o estudo de caso pode ter dois tipos, único e múltiplo, tendo como 

objetivo explorar, descrever ou explicar um evento. Para Gonçalves (2001) é o tipo de 

pesquisa que privilegia um caso particular, uma unidade significativa, considerada 

suficiente para análise de um fenômeno. 

O Quadro 8, apresentado a seguir aponta resumidamente, as principais 

características das Empresas pesquisadas. Com o objetivo de proteger nome, marca, 

projetos e pessoas envolvidas na pesquisa, utilizou-se os codinome Alfa, para se referir 

à Empresa estudada, cujo foco está na fabricação de produtos e bebidas em laticínios. 

Quadro 8: Caracterização da Empresa Alfa 

Características DADOS 

Localização Monte Negro - RO 

Quantidade de empregados 

(2016) 
57 

Foco do trabalho da Empresa 
Resfriamento, preparação e fabricação de produtos do 

leite. 

Principais produtos 
Leite em pó, Creme de leite, requeijão, doce de leite e 

queijo. 

 Fonte: Dados da pesquisa 
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo encontram-se os resultados alcançados a partir da orientação da 

pergunta de pesquisa e dos objetivos propostos, produzindo discussão teórica necessária 

ao entendimento da aplicação da Teoria do Caos e da Complexidade na Empresa de 

laticínios Alfa. 

 

4.1 Caracterização da Empresa Alfa 

A Empresa tem sua data de constituição datada no ano de 1992, e atua no ramo 

de resfriamento, preparação e fabricação de produtos derivados do leite, fabricação de 

queijos, manteigas, cremes, bebidas lácteas, produção de sucos naturais e artificiais. 

Atualmente, está localizada na cidade de Monte Negro, no Estado de Rondônia e conta 

com um corpo de funcionários atual no número de 57. Seu porte é de média Empresa, e 

não possui filiais. Possui um organograma bem definido como mostra a figura a seguir: 

   Figura 11: Organograma da Empresa Alfa 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fonte: Dados da Pesquisa 

A Empresa utiliza matéria-prima 100% regional e local empregada em seu 

processo agroindustrial. Dispõe de um moderno sistema de comunicação e figura-se 

como um polo viário que assegura o transito o ano todo, tanto as estradas vicinais para 
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captação de matéria-prima, como o transporte finalizado do produto para as demais 

regiões do país via BR-364 e através de transporte fluvial através do porto de 

exportação do Rio Madeira. 

Dentro do seu quadro pessoal, a Empresa Alfa investe na capacitação de seus 

recursos humanos através de treinamentos e cursos. A mão de obra selecionada pela 

Empresa recebe treinamento in loco, promovendo desta forma a capacitação adequada, 

visto que os processos de produção necessitam de mão-de-obra qualificada e 

devidamente treinada para o manuseio das ferramentas e técnicas de produção 

proporcionando assim a geração de novos produtos e processos industriais dentro das 

qualidades exigidas pelo mercado. 

 

4.1.2 O processo produtivo da Empresa Alfa 

O processo produtivo de industrialização do leite se inicia com a coleta da 

matéria prima - leite in natura - nas fazendas de produtores rurais, onde, após a ordenha, 

o mesmo é conservado em tanques isotérmicos de aço inoxidável sanitário, à 

temperatura entre 6°C é 8°C, e encaminhado para as unidades de fabricação (em 

caminhões também dotados de tanques isotérmicos e de aço inoxidável). No 

recebimento da matéria prima na fabrica, são realizadas análises para verificação de 

qualidade e padrão, consistindo basicamente na análise de acidez, crioscopia (que é o 

processo de verificação da quantidade de água no leite), densidade, teor de gordura, 

microbiologia, teste de antibióticos e extrato seco total e desengordurado. Uma vez 

aprovado, o leite é transferido para tanques isotérmicos de estocagem onde aguarda a 

transferência para a fabricação dos produtos. 

Qualquer que seja o produto a que se destine o leite, a primeira operação que se 

segue é a de pasteurização, acompanhada da padronização. 

A pasteurização consiste no processo de passagem do leite por equipamentos 

chamados pasteurizadores, onde ele é aquecido até a temperatura de 72°C a 75°C por 15 

segundos e imediatamente resfriado à temperatura de 5o C. A finalidade dessa operação 

é destruir ou inativar os microorganismos patogênicos (coliformes, staphilococus aureo, 

leveduras, etc.) que podem transmitir doenças para o ser humano, mantendo intactas as 

qualidades nutritivas do leite. 

Simultaneamente à pasteurização e, dependendo da produção a que se destina, o 

leite é submetido à padronização, que consiste na uniformização e/ou redução do teor de 

gordura do leite. 
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A partir daí, dependendo do derivado que se deseja produzir, o leite é submetido 

a um processamento específico, seguido de um processo de envasamento efetuado em 

máquinas também adequadas a cada tipo de produto. 

Todos os processamentos dos produtos, tanto nas fabricas de laticínios, como nas 

de gorduras vegetais, são feitos através de tubulações de aço inoxidável, com rotinas 

adequadas de higienização e limpeza, o mesmo acontecendo com os tanques de 

estocagem e processamento dos produtos e as máquinas de envase final.  

Uma vez processados, os produtos finais são conservados em câmaras frias com 

temperatura de 5o C. No caso de produtos que exigem congelamento, como a manteiga, 

a temperatura atinge 20° C negativos. Na estocagem e maturação dos queijos parmesão, 

a temperatura das câmaras varia entre 14° Ce 36° C. 

Durante as diferentes fases de produção, são efetuadas análises pelo 

departamento de; controle da qualidade da Vigor, (teores de gordura, umidade, pH, cor, 

odor, consistência, textura e análises microbiológicas), que garantem o padrão de 

qualidade dos produtos finais. Para melhor garantia dessa qualidade, as unidades 

industriais da Vigor têm implantado o sistema HACCP — Hazardous Analysis and 

Control of Critical Points, que identifica, analisa e controla os pontos críticos em todas 

as fases do processo. 

O transporte das mercadorias para os clientes também é feito, sempre que o 

produto exija resfriamento, à temperatura de 6°C a 8°C. 

 

4.1.2.1 Queijos 

O processo de fabricação dos queijos tem início na pasteurização de leite 

integral ou padronizado a 3,2% de gordura. Adiciona-se cloreto de cálcio na proporção 

de 40 ml por 100 litros de leite è o ácido lático industrial com 85% de pureza na 

proporção de 25 ml por 100 litros de leite, diluídos em 2,5 litros de água. 

Efetua-se o corte com liras verticais e horizontais, de modo a obter grãos com 

1,5 cm e deixa repousar por 3 minutos. Após o repouso, mexer a coalhada lentamente, 

para evitar a quebra dos grãos, por cerca de 30 minutos, com garfo de aço inox. Essa 

raexedura vai até o ponto. Dar o ponto de acordo com a consistência desejada. Retirar a 

maior parte do soro. 

Em seguida massa é colocada em formas. Depois de enformados, os qúeijos são 

conduzidos para a câmara fria, à temperatura de 12°C, ficando até o dia seguinte. Os 

queijos são salgados em salmoura (à temperatura de 12°C) a 20% de sal pelo período de 
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4 horas (o tempo dependerá do formato e do peso). Deixar secar. São embalados em 

sacos plásticos e estocados em câmara fria, à temperatura de 3°C 

 

4.1.2.2 Requeijão 

O processo de fabricação do requeijão tem início na pasteurização de leite entre 

72 e 75 °C em trocador de calor a placas com retardador de 15—20  seg. e resfriamento 

até 32 °C. Adiciona-se a cultura termofílica e o coalho empo para coagulação por um 

período aproximado de 40 minutos. 

Em seguida, efetua-se o corte da coalhada com agitação mecânica e aquecimento 

até 40 ;°.C, durante 10 minutos. Após esse tempo, retira-se totalmente o soro, e a massa 

é cortada em blocos, sendo acondicionada em caixas plásticas atóxicas coro tampas 

adequadas, revestidas mtemamente com saco plástico esterilizado, aguardando-se a 

fermentação de aproximadamente 3 horas, até que atinja o pH de 5,1 a 5,2. A massa é 

armazenada em câmara fria até a utilização na etapa seguinte. 

A fabricação do requeijão propriamente dita tem início no aquecimento da massa 

fermentada em conjunto com todos os ingredientes, até o Io aquecimento de 80 °C por 2 

minutos e 2o aquecimento a 95 °C durante 6 minutos para uma completa fusão. O 

processamento ocorre num equipamento denominado Panela de Fusão, de onde o 

produto é bombeado para o tanque de estocagem e conservado à temperatura de 75 a 80 

°C para ser envasado. 

A envasadora de copos efetua também a operação de recravação das tampas e a 

formação de vácuo nos copos, passando em seguida no túnel de resfriamento obtendo-se 

o produto à temperatura de 15 °C, quando são, então, encaixotados e armazenados na 

câmara fria a 10 °Ç. 

 

4.1.2.3 Manteiga 

A fabricação da manteiga inicia com a pasteurização e maturação. Em seguida 

adiciona o fermento láctico que acidificam o produto e lhe dão sabor agradável.  

Após a adição do fermento, o conteúdo é conduzido à uma batedeira mecânica, 

por aproximadamente quarenta minutos. O tempo de batimento, porém, variâ de acordo 

com a temperatura de amanteigamento, regulada no verão entre 8 e 10 graus centígrados 

e, no inverno 10 e 13 graus. 

Logo depois da fornada, a manteiga é banhada em água fria para melhorar sua 

consistência. Em seguida, é embalada em potes e armazenada em câmaras frias. 



37 
 

 

 

4.1.2.4 Creme de Leite 

O creme de leite devidamente padronizado é submetido ao processo de 

pasteurização executado em trocador de calor a placas, aquecendo-se o produto até 

90°C com retardador de 30 segundos, sendo em seguida resfriado até 4°C e transferido 

para os tanques de estocagem. 

 

4.1.2.5 Doce de Leite 

É o produto resultante da concentração ao ambiente (sem vácuo) de uma mistura 

constituída de açúcar de cana ou beterraba (sacarose). O doce de leite poderá ser 

adicionado de glicose (açúcar de milho), aromatizante (baunilha), frutas (coco, ameixa, 

cacau, amendoim) e bicarbonato de sódio, para redução da acidez. 

O leite destinado à fabricação do doce tem que ser de ótima qualidade, com 

acidez máxima de 19°D a serem reduzidos para 13°D no momento da fabricação e 

tendo sua gordura padronizada para 1,5%. Os açúcares (sacarose e glicose) e frutas tem 

que ser também de ótima qualidade, limpos e sem apresentarem o menor sinal de 

fermentação. 

Tudo preparado, colocamos o leite no tacho, adicionamos o bicarbonato de sódio 

para neutralizar a acidez e iniciamos o aquecimento com válvula do purgador aberta, 

para eliminar a água acumulada no interior da câmara de aquecimento. Quando toda a 

água for eliminada, fechamos a válvula do purgador e, tão logo o leite comece a ferver, 

adicionamos o açúcar. A pressão deve ser mantida constante durante todo o processo de 

cocção. 

A verificação do ponto pode ser feita de diversos modos: 

Retirar uma gota do doce e colocá-la sobre uma pedra de mármore; quando esta 

esfriar, indicará a consistência do produto. Gotejar algumas gotas de doce num copo 

com água. Quanto estiver no ponto, estas gotas irão até o fundo do copo sem se 

dissolverem. Tomando uma gota de doce entre o polegar e o indicador, veremos se 

distende bem ao separarmos os dedos. Usando o refratômetro de ABREY. 

Verificado o ponto, fechamos o aquecimento, abrimos a válvula do purgador e 

fazemos circular água fria para resfriar o doce para 70 - 75°C quando então o doce é 

enlatado. Esta temperatura do próprio produto é suficiente para esterilizar a lata 

evitando fermentações. Para ássegurar a durabilidade do produto, este deve ser enlatado 

quente, a lata deve estar completamente cheia, sem bolsa de ar e o fechamento deve ser 
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hermético para impedir a entrada de ar. A embalagem primária é acondicionada em 

caixas de papelão, colocadas em paletes e armazenadas em um local específico. 

 

4.1.2.6 Bebidas Lácteas 

O processo de fabricação de iogurtes tem início na mistura dos ingredientes 

sobre leite padronizado, num tanque sob forte agitação, seguida de pasteurização à 

temperatura de 92 a 95°C com retardador de 3 a 5 minutos, homogeneização a alta 

pressão (150 bar) e resfriamento para a temperatura de fermentação (42°C). 

O produto pasteurizado é então transferido para os tanques de fermentação, onde 

são adicionados os fermentos lácteos, cuja duração varia de 3 a 4 horas, até a obtenção 

do pH especificado de 4,5. 

Após a fermentação o iogurte é submetido a um resfriamento até 10°C e enviado 

para tanques de estocagem para envase nas diversas embalagens do produto. O produto 

recebe a dosagem do “Preparado de Frutas” (polpa de fruta + corante + aroma), 

caracterizando o produto final. A embalagem primária é acondicionada em caixas de 

papelão, colocadas em paletes e armazenadas em câmaras frias a 5°C.  

 

4.1.2.7 Sucos de Fruta 

As frutas são recepcionadas em caixas de polipropileno, onde são pré-

selecionadas, retirando-se as defeituosas, muito maduras, com ferimentos, amassadas e 

com sinais de apodrecimento. As frutas são descascadas, cortadas e retiradas as 

sementes por processo manual. São produzidas para a despolpadeira onde são 

despolpadas, sendo a polpa colocada em tanque pulmão, com agitadores de aço. A polpa 

é bombeada para a embaladora, passando a ser embalada. 

Após a embalagem procede-se a classificação, retirando as que apresentam 

vazamento epor fim são conduzidas a câmara fria para depósito e expedição. 

 

 

4.2 A Empresa como um Sistema Dinâmico 

Podemos analisar a Empresa como um sistema aberto e dinâmico, pois a troca de 

informações com o ambiente é clara e objetiva. Como um sistema biológico, podemos 

caracterizar a Empresa da seguinte forma: 
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Quadro 9: A Empresa como um organismo vivo 

CARACTERÍSTICA DESCRIÇÃO 

Homeostase 

Para manter o equilíbrio constante, os 

processos de industrialização são realizados 

de forma dinâmica pelo inventário 

maquinário e material humano presente na 

Empresa. 

Entropia 

O nível de organização observado é 

alto, logo, a entropia é baixa. O suprimento de 

materiais e pessoas é contínuo. 

Estrutura, função, diferenciação e 

integração 

O ambiente organizacional é inter-

relacionado com as locações das máquinas, 

bem como o local de trabalho dos 

funcionários, onde a fadiga é mínima devido 

o tempo-espaço entre um processo e outro. 

Requisito da Variedade 

Para a fabricação dos produtos em 

questão, a Empresa dispõe de uma variedade 

de maquinários para a realização dos 

procedimentos adequados para uma qualidade 

no produto final. 

Equifinalidade 

Para o objetivo final dos objetivos 

industriais da Empresa estudada, a 

equifinalidade é observada de modo concreto, 

visto que a matéria-prima é a  mesma para 

todos os produtos. 

Evolução do Sistema 

As trocas de informações com o 

ambiente são constantes, devido ao alto índice 

de envolvimento com clientes e fornecedores. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Como um sistema aberto, a pesquisa apresentou o seguinte esquema para 

representar a organização: 
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Figura 12: Caracterização da Empresa como um sistema aberto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Todo este sistema aberto observado na Empresa pode ser descrito conforme a 

Quadro a seguir: 

Quadro 10: A Empresa Alfa como um sistema aberto 

PARTES DO SISTEMA CARACTERÍSTICAS 

Entrada (recursos) 
Leite, Colaboradores, Energia, 

Informação, Finanças. 

Sub-sistemas de Adaptação 

É a parte do planejamento da 

Empresa. Nela a Empresa analisa o 

mercado e verifica como a Empresa se 

portará frente às mudanças freqüentes no 

cenário comercial, evitando assim 

eventuais problemas econômicos, forçando 

caso seja necessário, a Empresa a mudar. 

Sub-sistema de Produção 

Observa-se aqui os meios de 

operações dos produtos. A transformação 

dos insumos em um dos variados objetos 

finais, como queijo, requeijão, etc. 

Sub-Sistema de Manutenção 
O material humano que compõe  a 

Empresa que a caracteriza como um 

 Sub-sistema 

de adaptação 

Sub-sistema 

de manutenção 

Sub-sistema 

de produção 

Sub-sistema 

de apoio 

Sub-sistema 

de gestão 

Entradas 

Recursos 

Saídas 

Bens e Serviços 

Sub-sistemas inter-relacionados executam  

o processamento interno do sistema 

Feedback 
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sistema. O departamento de Recursos 

Humanos é fundamental aqui, pois ele é 

quem recruta as pessoas que colaboram 

com a manutenção dos valores da 

organização. 

Sub-Sistema de Apoio 

O setor de compra de materiais e 

venda de produtos são identificados aqui. 

Através deles é que a Empresa, como 

sistema, coloca sua energia no ambiente. 

Aqui boa parte da troca de informações. 

Sub-Sistema de Gestão 

A direção, coordenação e controle 

da Empresa é visto neste subsistema. Age 

como o cérebro da organização, e onde 

fixa-se as metas também. 

Saídas ( Bens/Serviços) 

Parte final do sistema, na qual é a 

saída do produto final, presta assistência 

aos clientes e soluciona problemas. 

Feedback 

A organização através da 

retroalimentação de informação pode 

corrigir seus desvios em relação ao 

ambiente, em relação aos produtos 

entregues ao consumidor final. É essencial 

para a Empresa, pois influencia nas suas 

futuras tomadas de decisões.  

Fonte: Dados da pesquisa 

Todos estes subsistemas observados durante a pesquisa são essenciais para o 

funcionamento total do sistema, ou seja, a Empresa como um todo precisa de sintonia 

entre todos os setores para que seu objetivo comum seja atingido, pois em um mundo 

onde a concorrência e inovações são constantes, uma maior adaptabilidade e 

flexibilidade da organização são necessárias para sua sobrevivência, evidenciando-se 

desta forma um sistema aberto. 
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4.3 Aplicabilidades da Teoria do Caos e da complexidade na Empresa de 

laticínios Alfa. 

4.3.1 Efeito Feedback 

O efeito feedback tem por objetivo ajudar as pessoas ou as organizações a 

melhorar seu desempenho ou performance de suas atividades exercidas. Na Empresa 

alfa não é diferente. Pode-se observar que o fornecimento de informações e críticas 

acerca da produção da Empresa permite que a Alfa possa reposicionar suas ações em um 

grau maior de eficiência na entrega do produto final, ocasionando desta forma uma 

maior excelência em suas saídas.  

Frequentemente são realizadas reuniões com os trabalhadores para avaliar seus 

desempenhos e os processos de produção, entretanto, estas reuniões são feitas 

individualmente para um menor constrangimento do colaborador, tudo feito através de 

uma conversa informal para evitar mal-entendidos. A gerência apontou, durante a 

entrevista que as essas conversas não são exatamente para “dar uma bronca” em seus 

funcionários, mas para reforçar suas qualidades, aprimorar qualquer defeito que possa 

ter e permitir que desta forma o crescimento profissional do trabalhador seja 

alavancado, tudo de forma construtiva. 

Os dois tipos de feedback apontados na pesquisa ocorrem na Empresa Alfa: 

Quadro 11: Feedbacks presentes na Empresa Alfa 

TIPOS DE FEEDBACK DESCRIÇÃO 

Feedback Positivo 

Durante as reuniões apresentado 

seus pontos positivos, como pontualidade, 

assiduidade, comportamento, e eficiência 

no andamento das atividades.  

Ponto Positivo: O funcionário se 

sente reconhecido e mais motivado, 

consequentemente sua produtividade será 

maior; 

Ponto Negativo: Não encontrado. 

Feedback Negativo 

Durante as reuniões é apresentado 

alguns problemas e defeitos a serem 

melhorados, como participação, 

desempenho nas atividades exercidas e 
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comportamentos inadequados, por 

exemplo. 

Pontos Positivos: Se o funcionário 

analisar essas conversa como uma crítica 

construtiva, ele se sentirá reconhecido pelo 

que faz e observará uma importância de 

sua gerência em seu trabalho, sentindo-se 

desta forma, mais motivado. 

Pontos Negativos: Caso o 

funcionário não tenha consciência da 

crítica construtiva de seu trabalho, 

desmotiva-se. 

             Fonte: Dados da pesquisa 

 

Todas estas trocas de informações entre os gerentes funcionários são tratadas 

como um modo de se aumentar o contato profissional e fazer com que o respeito entre 

as hierarquias se solidifique, permitindo uma maior confiança entre as partes. Foi 

observado durante a pesquisa que o funcionário também sente uma maior segurança no 

ambiente de trabalho e também com oportunidade de crescimento dentro da Empresa. 

Para a Empresa, quando esta ferramenta viabiliza uma união entre a equipe, fazendo 

com que a rotatividade do material humano seja mínima. 

Em relação à Empresa e o ambiente externo, também há a existência de 

feedback, pois a Empresa conta com um telefone de serviço de atendimento ao cliente 

(SAC) na qual é permitido aos clientes ligarem para sugerir, opinar ou criticar a 

Empresa em relação aos seus produtos. Observa-se atualmente que os clientes estão 

muito mais exigentes, isto permite que a Empresa utilize as trocas de informações 

internas e externas para uma melhor primazia na sua produção. 

 

4.3.2 Comportamento Não-Linear 

Neste item apontam-se as imprevisibilidades na qual a Empresa está sujeita em 

virtude de suas atividades no ramo da produção de laticínios e derivados do leite. O 

mercado é altamente imprevisível, e os feedbacks são altamente essenciais, fazendo com 

que a Empresa responda de forma adequada às trocas de informação e energia com o 

ambiente. 
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Quando a Empresa alfa lança seu produto no mercado, ela não conhece as 

emoções, antipatias ou vontades dos clientes em sua totalidade. Vamos tomar por base o 

produto Requeijão. Ao ser colocado no mercado, a aceitação ou a compra do produto 

pode não ser proporcional ao gasto que ele teve em sua fabricação, acarretando um 

prejuízo à Empresa. Com a crise que se observa no país atualmente, os clientes buscam 

melhores preços e uma maior satisfação com o produto, e então em uma busca maior 

por outros tipos de produtos similares aos seus gostos e poder de compra é realizado. 

Isto faz com que a taxa de retorno para a Empresa Alfa seja baixa em proporção aos 

seus esforços realizados para por este produto pronto para consumo na sociedade. Em 

contrapartida, quando o produto em questão oferece recebe uma maior procura pelos 

consumidores, se faz necessário uma elevação do processo de produção da mercadoria, 

alavancado os negócios e consequentemente uma maior lucratividade, porém 

desproporcional à energia gasta pela Empresa Alfa na confecção de seu produto final.  

A extrema competição provoca este comportamento não-linear. Outras Empresas 

do ramo da Empresa Alfa corroboram para este comportamento imprevisível do 

mercado, pois através do feedback, a Empresa pode agir em virtude de uma ação de 

outra. Isso é comumente visto no ambiente Empresarial. Através da pesquisa, pode-se 

ilustrar como a Empresa alfa se comporta frente à dois principais concorrentes, estes 

serão denominados Empresa Beta e Empresa Gama: 

  Figura 13: A Empresa Alfa e os concorrentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Dados da Pesquisa 
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Pode-se explicitar que Alfa interage com Beta e Gama, Empresas que estão no 

ambiente. Em uma situação na qual Alfa descubra que Beta e Gama vão comportar-se 

de algum modo, vai escolher determinada ação e agir. Esta ação, no que lhe diz respeito, 

vai ser descoberta por Beta e Gama que definirão respostas que, no que lhe concernem, 

vão ser descobertas por Alfa, que escolherá novas ações, e assim se repetindo de forma 

continuada. Tal modo de as Empresas se comportarem, em virtude do feedback existente 

na inter-relação entre essas Empresas é o que torna o ambiente Empresarial imprevisível 

e dinâmico, pois cada um deles não sabe como o outro vai reagir à sua ação. 

Durante a pesquisa foi possível se observar outro exemplo, este se diz respeito 

ao marketing realizado pela Empresa. A Alfa separa uma porcentagem para a 

propaganda da Empresa, para que seus produtos recebam a visibilidade adequada, 

entretanto a relação deste sistema com o ambiente externo, ou seja, a publicidade da 

Empresa pode ter ou não o impacto desejado e um baixo nível de receptividade, ou seja, 

se a Alfa gastar uma alta quantia de recursos em propagandas é de ciência que não 

receberá lucros na mesma proporção. 

4.4.3 Atratores Estranhos e Auto-Organização 

Como apresentado anteriormente no embasamento teórico, os sistemas 

complexos são atraídos por certo padrão de comportamento, denominado atrator 

estranho. A Empresa possui suas ideologias e valores, tal como qualquer outra Empresa 

no mercado, na qual estes ideais são compartilhados por todos os funcionários da 

Empresa Alfa. 

A Empresa Alfa tem em sua cultura organizacional a missão, a visão, e os 

valores da Empresa, destacados a seguir: 

 Missão: Proporcionar saúde, bem-estar e respeito ao seu 

consumidor por intermédio de sua produção de alimentos lácteos, sempre 

buscando qualidade e excelência para com seus clientes; 

 Visão: Ser referência na produção de gêneros alimentícios 

derivados do leite e conquistar o reconhecimento de clientes e do cenário 

comercial;  

 Valores: Ética, Respeito, Honestidade, Compromisso, 

Profissionalismo, Qualidade. 
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Tais características da Empresa Alfa podem ser consideradas os atratores 

estranhos da organização, pois são estes princípios existentes internamente que são 

capazes de estabelecer padrões e moldar o comportamento de seus funcionários. 

A Alfa prima pelo cumprimento de sua ideologia, entretanto, é flexível com seus 

colaboradores para que estes possam se adaptar, mudar e agir de forma que sua 

iniciativa individual se potencialize. Para a gerência, a missão, visão e valor da Empresa 

garante que um controle gerencial, visto que é possível através destes princípios confiar 

na capacidade dos funcionários, para que estes encontrem soluções para adversidades 

que possam aparecer em seus locais de trabalho estimulando a criatividade do elemento 

ou da equipe em um ambiente caótico conectando desta forma todos ali presentes. 

Como discutido anteriormente, a troca de energia com o ambiente é pré-

condição para a auto-organização. A capacidade de Auto-organização da Alfa é 

perceptível também durante a pesquisa. Os atratores estranhos da Alfa permitem que a 

Empresa se auto-organize quando ela entra em uma condição de desequilíbrio. Verifica-

se também que cada setor da Empresa possui uma autonomia para criar novos 

conhecimentos e transmití-los a toda a equipe abrindo possibilidades em trazer 

inovações que não são esperadas. Tais capacidades são capazes de atender os objetivos 

da Alfa como um todo, pois se há uma perturbação ela consegue contornar través de 

suas operações dinâmicas. 

4.4.4 Geometria Fractal da Empresa Alfa 

Como exposto no embasamento teórico, fractal tem relação com a 

autossimilaridade. Logo, cada setor da Empresa age de modo descentralizado, na qual 

os funcionários tem mais liberdade para agir devido à diminuição da hierarquia, 

entretanto, com responsabilidade compartilhada das equipes formadas, facilitando mais 

o planejamento da Empresa e um alto pode de comunicação interna. 

Podemos verificar na Empresa alfa a estrutura fractal quando ela se direciona, 

como um sistema à um propósito, com seus princípios e valores como caminho. Essa 

regra se replica em toda a Empresa, mas também em suas partes (setores). 

     Figura 14: Representação fractal base da Empresa Alfa 

 

 

 

 

     Fonte: Dados da pesquisa 
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Os propósitos da Empresa alfa, representam os fins da Empresa, a que ele se 

propõe no mercado, e seus valores são os meios para ela chegar à essa finalidade.  

Desta forma, pode-se montar a estrutura fractal da Empresa alfa de acordo a 

interação de cada parte da Empresa, que se replicarão como regra em todos os outros 

setores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Dados da Pesquisa. 

A partir deste modelo podemos observar interação e interconexão entre as partes 

que compõem a Alfa como um sistema completo. O propósito da alfa tem que ser ético, 

e está interconectado aos Princípios da Empresa Alfa e ser determinado e buscado de 

forma compartilhada pelos Funcionários, levando em consideração o Conceito 

Organizacional, tendo a Estrutura como base e realizando os Processos criados e 

realizados. Os princípios devem prezar pela Ética e estarem estritamente ligados ao 

Propósito, ao Conceito Organizacional e serem definidos e seguidos de forma 

compartilhada pelos Funcionários, possuindo a Estrutura como base e operando os 

Processos originados e elaborados. Os Funcionários devem ser éticos, possuírem um 

autoconhecimento e bom relacionamento interpessoal com os demais colaboradores, 

tendo atenção ao Conceito Organizacional com a Estrutura como alicerce e os Processos 

originados e postos em prática. 

Toda essa regra da Empresa alfa como um todo, será repetida em todos os outros 

setores, como uma regra, sem alterar a estrutura da Alfa como um todo: 

 

 

EMPRESA ALFA 

Figura 15: Morfologia Fractal da Alfa 
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A partir deste modelo, a Empresa Alfa através desta dinâmica fractal se mantém 

organizada e cria uma auto-sustentabilidade, visto que todos os outros setores da 

Empresa possuem a mesma estrutura da Empresa como um todo, mas em cada 

componente interno diferente, com os mesmos princípios e valores, seguindo o 

propósito da Empresa, onde cada área com sua equipe possua o mesmo padrão da 

Empresa como um todo. Observa-se na Empresa Alfa que cada funcionário tem o seu 

valor, porque cada um deles sabe o que se passa na Empresa, os acontecimentos. 

 

4.4.5 Entropia, aprendizado e evolução. 

O ambiente organizacional da Empresa alfa é um ambiente que demonstra 

bastante segurança e comodidade aos seus funcionários. Seu padrão de organização é 

elevado, isso faz com que consequentes problemas relacionados a isso levem a Empresa 

a uma condição entrópica negativa. Fatores como a troca de informação constante entre 

os colaboradores da Empresa, por meio de feedback, dito anteriormente, são favoráveis 

à esta condição, tal qual como a tecnologia presente na Empresa, que facilita e abre a 

possibilidade de ser compreendida por qualquer pessoa que trabalhe na Empresa Alfa. 

Podem-se listar algumas condições limitantes da entropia encontrada na Alfa: 
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Fonte: Dados da Pesquisa. 

Figura 16: Fractais da Empresa Alfa 
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LIMITADORES ENTRÓPICOS CARACTERÍSTICA 

HORAS EXCESSIVAS DE 

TRABALHO 

Cada funcionário trabalha 

regularmente de acordo com a carga 

horária prevista para não sobrecarrega-lo; 

PROCRASTINAÇÃO 

O índice é baixo, os funcionários e 

colaboradores tem compromisso com o 

que fazem e respeitam suas obrigações; 

AUTORITARISMO 

Cada gerência ou líder de equipe 

respeita seus subordinados, evitando desta 

forma uma exploração desnecessária ou 

afrontamento psicológico ao trabalhador. 

COMPLACÊNCIA 

A Empresa Alfa nunca está 

satisfeita com o que tem, sempre busca 

melhorar e evoluir, tal quais seus 

funcionários que não costumam se sentir à 

vontade com as rotinas, sentem vontade 

em melhorar sua produção. 

 

Talvez, o mais importante destes fatores entrópicos seja a complacência. Caso a 

Alfa entrasse neste modo, ela fatalmente cairia numa entropia que poderia levar à sua 

ruína. Se a Empresa estagnasse em seu sucesso, não buscasse novas oportunidades 

tecnologias e não ficasse atenta ao mercado, com certeza ela relaxaria e enquanto o 

mercado competitivo está em frequente mudança e a concorrência está sempre 

evoluindo, caso a Alfa parasse de buscar aprendizado apenas por estar colhendo seus 

frutos em uma ordem linear, com certeza ela viria à decretar falência, por não tentar 

mais se alinhar à globalização do mercado. 

Nesse sentido, o caos chega e a Empresa precisa reinventar, pois a não 

linearidade e imprevisibilidades que ocorrem todos os dias pode decretar uma desordem 

na Empresa, devido à essa tensão provocada por sua estagnação. Em um cenário em que 

a Alfa se isolasse em seu sucesso ou até mesmo em seu fracasso (onde ela pararia de 

lutar para se reerguer), parando de buscar desafios e novas oportunidades, tudo isso 

levaria à sua entropia de modo acelerado e letal. Não se pode pegar ao equilíbrio, neste 

Quadro 12: Limitadores de Entropia 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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ponto do caos o equilíbrio é ruim, pois “mata” o espírito de mudança na organização, 

destruindo sua cadeia de valor e o entusiasmo em inovação. 

Por isto, verifica-se na Empresa Alfa que a abertura às novidades no mercado, 

tecnologia e aprendizado são fatores positivos que a mantêm apta no mercado de 

laticínios atualmente. Este aprendizado que a Empresa adquire favorece seu 

aprendizado permitindo que sua evolução seja constante, não ficando presa aos mesmos 

paradigmas organizacionais. 

 

4.5 Discussão e Síntese dos Resultados 

A aplicabilidade da Teoria do Caos e da Complexidade na Empresa de Laticínios 

Alfa ajudou a construir uma nova visão acerca da empresa, visto que todos os processos 

e procedimentos observados tem fundamentação, entretanto não era visto sob o ângulo 

teórico, apenas empírico e prático. 

Alguns ajustes há de ser feitos para melhorar na organização da empresa para 

que ela possa se adequar de forma mais ampla ao cenário competitivo e impreciso 

existente no ambiente dinâmico que se encontra o mercado atualmente. Buscar 

aprendizado e capacitar mais os funcionários estão no planejamento da Alfa em virtude 

da crescente mudança e pressão que há dos clientes em relação aos produtos produzidos. 

A ordem nem sempre é favorável quando se trata da Teoria do Caos, por isso a 

Empresa de Laticínios Alfa não entra em inércia quando se conquista o êxito de um 

planejamento, há uma busca por novos desafios para que as condições de Entropia 

sejam sempre baixas. A troca de informações através de feedbacks colabora para uma 

melhoria interna da empresa, porque sempre que há uma falha ou dificuldade a 

capacidade de reorganização fará com que as adversidades da empresa sejam sanadas 

para que desta forma ela continue sobrevivendo no cenário comercial.  

A pesquisa evidenciou também que o nível de imprevisibilidade do ambiente se 

dá ao fato de as empresas do mesmo ramo estarem se ajustando aos comportamentos 

não-lineares, adotando métodos que as façam prosseguir em ambientes caóticos. 

Com base nestes resultados obtidos, pode-se afirmar que a aplicabilidade da 

Teoria do Caos e da Complexidade na Empresa de Laticínios Alfa é evidente e que ela 

opera como sistema dinâmico em um ambiente complexo, não-linear e imprevisível. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados finais da pesquisa atenderam aos objetivos propostos, a que se 

refere: (a) analisar a empresa como um todo, a partir de seus processos de produção de 

gêneros alimentícios derivados do leite, para caracterizá-la como um sistema; (b) Após 

caracteriza-la como um sistema, verificar como ela age dinamicamente em um sistema 

aberto, com trocas de informações diretas com o ambiente através de feedbacks; e (c) a 

aplicabilidade da Teoria do Caos e da Complexidade foi evidenciada, a partir de seus 

preceitos teóricos, em cada parte da empresa, permitindo que o melhor entendimento da 

teoria fosse visto na prática. 

A Teoria do Caos e da Complexidade representa uma realidade do universo, e na 

empresa ela define que o estado de normalidade, em virtude de um sucesso linear  

insatisfatório, para isso os subsistemas da empresa (setores) devem agir se auto-

organizando, aprendendo e evoluindo cada vez mais. Os princípios da cultura 

organizacional direcionam a empresa ao objetivo que ela se propõe no mercado, e 

qualquer mudança que ela fizer,  seja em sua produção ou não,  pode ocasionar sua 

ascensão ou seu declínio, em virtude da imprevisibilidade que o ambiente apresenta. 

Entretanto, apesar de a Teoria do Caos e da Complexidade se mostrar válida e 

útil, não se pode afirmar com total certeza que ela pode se aplicar a todas as 

organizações, devido ao fato de serem sistemas pequenos e composto de pessoas, onde 

estas pessoas possuem capacidades de escolha e interesses distintos, o que torna a 

complexidade da incorporação da teoria à sistemas organizacionais mais dificultosos. 

Esta pesquisa há de servir como base para trabalhos futuros, contudo, a Teoria 

do Caos e da Complexidade pode ser estudada mais profundamente, como por exemplo, 

sua relação com a estratégia empresarial e modelos organizacionais. 
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 APÊNDICE A - QUETIONÁRIO DE PESQUISA DE CAMPO 
 

I – IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 

a) Sexo ( ) Masculino ( )Feminino 

b) Estado Civil: ________________________________________________________ 

c) Escolaridade: _______________________________________________________ 

d) Idade: _____________________________________________________________ 

e) Quanto tempo exerce a função de diretor na empresa? _______________________ 

 

II – LEVANTAMENTO DE DADOS PARA A PESQUISA 

  

1- Como é o feedback entre os funcionários e a diretoria? 

2- Como é o feedback com os clientes e fornecedores? 

3- As reuniões são realizadas com qual freqüência? 

4- Tem conhecimento sobre "A Teoria do Caos e da Complexidade" ? 

5- Qual o nível de organização da empresa? 

6- Como funciona o sistema de produção da Empresa? 

7- A empresa se comporta frente às mudanças do mercado de que forma? 

8- Como funciona o aprendizado da empresa em relação à evolução da mesma? 

9-  Quais os princípios da Empresa? 

10 - Você acredita que uma ciência teórica pode auxiliar o funcionamento de uma 

empresa em um mercado dinâmico e imprevisível? 
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