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5- A Teoria do Caos 

Ao redor da década de 1960, Edward Lorenz, do Instituto de Tecnologia 
de Massachusetts (MIT), desenvolveu um modelo que simulava no 
computador a evolução de condições climáticas. Dados os valores iniciais 
de ventos e temperaturas, o computador fazia uma simulação de 
previsão do tempo. Lorenz imaginava que pequenas modificações nas 
condições iniciais, provocariam alterações igualmente pequenas na 
evolução do quadro como um todo. A surpresa: mudanças infinitesimais 
nas entradas podem ocasionar alterações drásticas nas condições futuras 
do tempo.  
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Como dizia Lorenz: “Uma leve brisa em Nevada, a queda de 1 grau em 
Massachusetts, o bater de asas de uma borboleta na Califórnia, podem 
provocar um furacão na Flórida, um mês depois.” Uma estrambólica 
variação em cadeia do chamado efeito dominó. Da previsão do tempo 
ao mercado de ações, das colônias de cupins à Internet, a constatação de 
que mudanças diminutas podem acarretar desvios radicais no 
comportamento de um sistema veio reforçar a nova visão probabilística 
da física 
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A palavra caos tem sido tradicionalmente associada à desordem. Desde 
tempos imemoriais, o ser humano se defronta com o desconhecido e o 
percebe como caótico e atemorizante. Desde os tempos de Descartes, a 
lógica e a racionalidade das ciências constituíram uma luta constante 
contra o caos: tornar o mundo conhecido e reduzir a incerteza. 

  

Contudo, na ciência moderna, caos significa uma ordem mascarada de 
aleatoriedade. O que parece caótico é, na verdade, o produto de uma 
ordem subliminar, na qual pequenas perturbações podem causar 
grandes efeitos devido à não-linearidade do universo. 
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No seu começo, a teoria administrativa concebeu as organizações para 
funcionarem como máquinas orientadas para a minimização da incerteza e do 
ruído. A ordem, controle, estabilidade, permanência, previsibilidade e a 
regularidade eram requisitos fundamentais para a Teoria Clássica e para o 
modelo burocrático. A ciência estava orientada para a descoberta de certezas e a 
desordem sempre foi depreciada. 

 

Para a Teoria do Caos, a desordem, a instabilidade e o acaso no campo científico 
constituem a norma, a regra, a lei. Os modelos de gestão baseados na velha 
visão do equilíbrio e da ordem estão caducos. O sistema procura interagir com o 
ambiente externo sempre de acordo com uma lógica que prioriza a afirmação de 
sua identidade, ainda que para isso, deva estar atualizando-a permanentemente. 

 

  



 
Novas Abordagens da Administração 

 

6- A Teoria da Complexidade 

Em 1977, Ilya Prigogine ganhou o Prêmio Nobel de Química ao aplicar a 
segunda lei da termodinâmica aos sistemas complexos, incluindo 
organismos vivos. A segunda lei estabelece que os sistemas físicos 
tendem espontânea e irreversivelmente a um estado de desordem ou de 
entropia crescente. Prigogine verificou que alguns sistemas, quando 
levados à condições distantes do equilíbrio à beira do caos, iniciam 
processos de auto-organização, que são períodos de instabilidade e de 
inovação dos quais resultam sistemas mais complexos e adaptativos. 
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A palavra complexidade tem sido utilizada para representar aquilo que 
temos dificuldade de compreender e dominar. A complexidade constitui 
uma nova visão das ciências. O emaranhado das ciências 
interdisciplinares levou à constatação de que a realidade que nos cerca, 
apresenta segredos ainda não totalmente desvendados para a 
inteligência humana. A Teoria da Complexidade é a parte da ciência que 
trata do emergente, da física quântica, da biologia, inteligência artificial e 
como os organismos vivos aprendem e se adaptam. Ela é um produto da 
Teoria do Caos. 
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Assim, a complexidade significa a impossibilidade de se chegar ao 
conhecimento completo a respeito da natureza. A complexidade não 
pode trazer certeza sobre aquilo que é incerto. Ela pode apenas 
reconhecer a incerteza e tentar dialogar com ela. 
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A Quinta Onda 

  

A Era Industrial, que predominou nas nove primeiras décadas do Século XX, 
cedeu lugar à Era da Informação. Nessa nova era, as mudanças e transformações 
passam a ser gradativamente mais rápidas e intensas. Sobretudo descontínuas.  
A simples visão do passado do presente não funciona mais, pois as mudanças 
não guardam nenhuma similaridade com o que se foi.  Na visão de Schumpeter, 
os ciclos em que o mundo viveu no passado foram todos eles determinados por 
atividades econômicas diferentes. Cada ciclo – como qualquer ciclo de vida de 
um produto – tem as suas fases. Só que essas ondas estão ficando cada vez mais 
curtas, fazendo com que a economia renove a si mesma mais rapidamente, para 
que um novo ciclo possa começar. 
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