
XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 
 

 1 

Uma abordagem sistêmica da mudança organizacional gerada na 
implantação de sistemas integrados de gestão da produção 

 
 

Rafaela Mantovani Fontana (PUCPR) rafaelafontana@onda.com.br 
Alfredo Iarozinski Neto (PUCPR) alfredo.neto@pucpr.br 

 
 
Resumo 
A implantação de sistemas integrados de gestão da produção tem sido considerada um 
processo crítico por muitas vezes não gerar os resultados esperados. Por se caracterizar uma 
grande mudança organizacional, é importante conhecer como a organização se transforma e 
evolui para contextualizar a implantação destes sistemas e identificar as condições limitantes 
do processo. A partir desta constatação, este trabalho analisa as principais teorias da 
mudança e evolução organizacional na literatura e, sob uma abordagem sistêmica, propõe 
um modelo que procura sintetizar seus principais elementos. Espera-se constituir uma 
contribuição teórica para o conhecimento dos elementos envolvidos na mudança 
organizacional e o relacionamento entre eles. 
Palavras-chave: Mudança organizacional; Abordagem sistêmica; Sistemas integrados de 
gestão da produção. 
 
 
1. Introdução 

Os sistemas integrados de gestão da produção difundiram-se no Brasil a partir da 
década de 90. São sistemas que integram toda a informação do negócio da empresa, 
prometendo controle de processos e fluxo único de informação. São pacotes de software 
projetados com base nas melhores práticas de processo no mercado e, quando a organização o 
adquire, assume, também, a implantação de tais processos (MENDES & FILHO, 2002; 
ZWICKER & SOUZA, 2003). 

Enquanto algumas organizações alcançam bons resultados da implantação e melhoria 
de processos, outras experienciam diversas barreiras para a implantação e resistência à 
mudança (MENDES & FILHO, 2002; ZWICKER & SOUZA, 2003, SANTOS JUNIOR et 
al., 2005). São diversas as causas destes insucessos, mas um dos fatos mais marcantes é que a 
implantação é, na verdade, uma grande mudança organizacional (SOUZA & ZWICKER, 
2003; SACCOL et al., 2003) e, em muitos casos, estas mudanças não atingem os resultados 
esperados (SENGE et al., 1999). Há evidências, no entanto, de que o conhecimento dos 
processos e questões envolvidas na mudança organizacional pode auxiliar na implantação de 
sistemas de gestão por evidenciar as dinâmicas envolvidas neste processo e as questões que 
podem limitar a sustentação da mudança (KIRIRI, 2004, CHURCHILL & LEWIS, 1983, 
FONTANA & IAROZINSKI NETO, 2005a).  

Muitos modelos de mudança organizacional procuram descrever tal processo sob 
diferentes aspectos e abordagens. A análise de tais modelos mostra elementos fundamentais 
como estrutura da organização, seu comportamento e sua capacidade de constante 
aprendizado. Alguns modelos também consideram essencial analisar a organização como um 
sistema complexo adaptativo, pelas dinâmicas complexas geradas em intervenções como a 
implantação de sistemas de gestão e pela impossibilidade de se prever resultados. 

O objetivo deste trabalho é analisar modelos de mudança organizacional relatados na 
literatura e, sob uma abordagem sistêmica, compor uma visão que contemple os elementos 
principais deste processo. Espera-se que a contribuição teórica gerada seja um ensaio de um 
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modelo geral de mudança e evolução organizacional que se desenvolva, em trabalhos futuros, 
no estudo da implantação de sistemas integrados de gestão da produção. 
 

2. Metodologia do Trabalho 

Este trabalho é uma pesquisa de caráter exploratório que, segundo Gil (1999), 
desenvolve, esclarece e modifica conceitos para a formulação de problemas mais precisos ou 
hipóteses para trabalhos posteriores. Foi realizado através de pesquisa bibliográfica, por 
permitir a cobertura de uma gama mais ampla de fenômenos do que seria possível em uma 
pesquisa direta (GIL, 1999). A partir dela procurou-se identificar as principais teorias e 
elementos considerados na literatura de mudança organizacional. 

O assunto foi analisado sob a abordagem sistêmica (DONNADIEU et al., 2003), 
sistemografia (LE MOIGNE, 1990), ou sistemismo (DEMO, 1989). Segundo Demo (1989), o 
foco principal está no dinamismo do sistema e nas relações dos seus elementos e do sistema 
com seu próprio ambiente. É o procedimento pelo qual se constrói modelos de fenômenos 
complexos (LE MOIGNE, 1990). É fundamental, na elaboração do modelo, a consideração de 
três aspectos (DONNADIEU et al, 2003): a) o aspecto funcional, focado nas finalidades do 
sistema; b) o aspecto estrutural, que descreve a estrutura do sistema, com ênfase nas relações 
de seus sub-sistemas; e c) o aspecto histórico, ligado à natureza evolutiva do sistema, ou seja, 
sua história. 

É sob esta abordagem que este trabalho foi desenvolvido. A partir de uma pesquisa 
bibliográfica dos modelos de mudança e evolução organizacional, organizaram-se os 
elementos encontrados sob as visões estrutural, funcional e evolutiva, para formulação, então, 
de um modelo geral. A Figura 1 mostra as etapas da pesquisa. 
 

 
 
Figura 1 - Etapas do trabalho. 
 

3. Os modelos de mudança e evolução organizacional 

Para Van de Ven & Poole (1995), mudança é um tipo de evento, uma observação 
empírica de diferença em forma, qualidade ou estado, ao longo do tempo, em uma entidade 
organizacional. Mintzberg & Wesltey (1992) classificaram os vários tipos de mudança 
organizacional segundo quatro diferentes enfoques: 
− Conteúdo e níveis, definindo os vários conteúdos da mudança organizacional em 

diferentes níveis de abstração; 
− Meios e processos, descrevendo as formas como a mudança pode surgir e os processos 

envolvidos; 
− Episódios e estágios, para representar episódios particulares de mudança e os estágios 

pelos quais a organização passa para sair de um ciclo estabelecido; e 
− Seqüências e padrões de mudança, identificando os padrões de transformações que podem 

ser percebidos ao longo do tempo. 
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Em cada um destes enfoques, diferentes aspectos da mudança e evolução 
organizacional são tratados. A maioria dos autores foca em apenas um deles e discute de 
forma mais aprofundada suas questões, como será mostrado a seguir.  
 

3.1.Conteúdo e níveis da mudança organizacional 

Com relação ao conteúdo e níveis da mudança, Mintzberg & Westley (1992) 
preconizam que ela pode acontecer em conteúdo como uma mudança na organização ou na 
sua estratégia; e em nível, de forma mais concreta ou mais abstrata. Na estratégia trata-se de 
transformações na visão, posições, programas e facilidades da organização. E na mudança da 
organização em si trata-se da cultura, estrutura, sistemas e pessoas. 

A cultura representa um papel fundamental nos processos de transformação 
organizacional porque se têm percebido que parece existir um papel causal da cultura no 
sucesso ou fracasso da mudança (DOOLEY, sd; RASHID et al., 2004). Rashid et al (2004) 
mostra que alguns tipos de cultura organizacional poderiam facilitar a aceitabilidade da 
mudança e que para qualquer iniciativa de mudança, a gerência deve primeiro entender o tipo 
de cultura que prevalece na organização, para então adotar uma ou mais abordagens de 
mudança.  

A preocupação em se lidar com a cultura organizacional advém do fato que, muitas 
vezes, ela está relacionada à resistência à mudança – que é mais um tópico de forte presença 
na literatura organizacional. Segundo Cornell (1996), a resposta à mudança (ou a 
possibilidade de mudança) pode tomar a forma de afastamento (continua-se o trabalho como 
se a mudança não tivesse acontecido), resistência (oposição direta à mudança), aceitação (se 
aceita o inevitável, embora não se deseje); ou adoção (adoção positiva da mudança como uma 
nova oportunidade). Existe, também, a possibilidade de indecisão ou de decisão pessoal de 
superar a resistência à mudança (HERNANDES & CALDAS, 2001). 

Muitos autores oferecem abordagens de como se lidar com a questão pessoal/cultural. 
Hernandes & Caldas (2001) promovem um modelo baseado na percepção pessoal e as 
possíveis respostas ao evento de mudança. Senge et al. (1999) e Hehn (1999) baseiam-se na 
alteração de modelos mentais; e até estratégias de marketing (ALADWANI, 2001) e 
comunicação (KLEIN, 1996) são utilizadas como estratégias para atuar no indivíduo durante 
o processo de mudança.  
 

3.2. Meios e processos de mudança organizacional 

Com relação aos meios e processos de mudança, o enfoque está em como ela surge e 
como é gerenciada. Talvez seja um dos aspectos mais estudados na literatura, visto que o 
conhecimento dos processos de mudança que permitem formular melhores estratégias para 
lidar com ela e tomar as ações adequadas, nos momentos adequados (FONTANA & 
IAROZINSKI NETO, 2005b).  

Duas grandes formas de se classificar a mudança no sentido de como ela ocorre é 
dividi-la entre mudanças de primeira ordem e mudanças de segunda ordem. Conceitualmente, 
mudanças de primeira ordem são aquelas vistas como incrementais, como adaptações locais 
da estrutura. Por exemplo, mudanças em políticas de preço, lançamento ou afastamento de 
produtos, mudanças em investimentos em pesquisa e desenvolvimento, e propagandas. 
Mudanças de segunda ordem são aquelas que representam mudanças na própria estrutura-
base. Por exemplo, mudanças na forma ou desenho da organização (ETHIRAJ & 
LEVINTHAL, 2004). 

Diferentemente, vários autores classificam três formas distintas de mudança. Para 
Mintzberg & Westley(1992), por exemplo, existem o planejamento procedural (mudança 
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deliberada e dedutiva), liderança visionária (informal, suscitada por um líder) e aprendizado 
(informal e emergente). Para Blumenthal & Haspeslagh (1994), existe a melhoria de 
operações (com o objetivo de melhoria da eficiência), a transformação estratégica (para 
recuperação de vantagem competitiva), e auto-renovação corporativa (aprendizagem para se 
antecipar e lidar com a mudança). Kerber & Buono (2005) também classificam três formas 
distintas de mudança: a direta (guiada pelo topo da organização), a planejada (surge em 
qualquer nível, aliviando a resistência), e a dirigida (que emerge de dentro da organização).  

A semelhança na classificação dos autores mostra uma tendência em se colocar a 
mudança na organização como sendo 1) intencional, imposta pela alta direção para mudanças 
estratégicas; 2) intencional, definida internamente para melhorias operacionais; ou 3) natural, 
na forma de aprendizado com a experiência.  
 

3.3. Episódios e estágios da mudança organizacional 

Mintzberg & Westley (1992) afirmam que a mudança geralmente toma a forma de 
episódios (períodos distintos em que acontece um conjunto de mudanças), suscitados por 
eventos externos ou internos. Tais episódios podem ser reviravoltas (mais revolucionários, 
levando a organização para outras posições) ou revitalizações (mais lentos e adaptativos, 
desenvolvidos em pequenos passos). 

Agrupados, os episódios de mudança são identificados como estágios distintos na vida 
das organizações. Chamada, também, de mudança pré-determinada por Van de Ven & Poole 
(1995), nela o desenvolvimento de entidades segue uma direção pré-especificada, tipicamente 
mantendo e incrementalmente adaptando sua forma, de maneira estável e previsível. Os 
estágios e os episódios pelos quais a organização pode passar formam uma seqüência ao 
longo do tempo que evidencia padrões de evolução que descrevem a história da organização 
(MINTZBERG & WESTLEY, 1992), conforme mostrado a seguir. 
 

3.4. Seqüências e Padrões da Mudança 

Os diferentes padrões que podem ser percebidos ao longo do tempo, segundo 
Mintzberg & Westley (1992) são impactos periódicos (longos períodos de estabilidade 
interrompidos por revoluções), mudanças oscilantes (convergência e divergência em torno de 
diferentes posições), ciclos de vida (seqüência de desenvolvimento) e processo regular 
(marcado por visão estratégica e aprendizado indutivo, normalmente ocorrido em ambientes 
acadêmicos). 

Destes padrões de mudança, o mais encontrado na literatura é o que descreve o ciclo 
de vida das organizações. Um dos modelos clássicos de evolução organizacional é o de 
Greiner (1994). Greiner dividiu a curva de crescimento das organizações em cinco estágios, 
definidos pelos fatores: foco na gestão, estrutura organizacional, estilo da gestão, sistema de 
controle e gestão de recompensa. Para Greiner (1994), cada estágio é caracterizado por um 
período de evolução e termina com um período de revolução, ou crise. O autor utiliza o termo 
“evolução” para designar períodos prolongados de crescimento, quando nenhuma grande 
mudança ocorre nas práticas da organização; e o termo “revolução” para o período 
caracterizado por intenso tumulto ou desordem. Quando enfrentada, esta crise leva ao 
próximo estágio, quando novas práticas organizacionais devem ser adotadas para adaptação à 
nova fase. Existe, ainda, um sexto estágio de crescimento de Greiner, que caracteriza uma 
rede de organizações (ROCHA, 2002). 

Outros modelos são encontrados na literatura, sempre caracterizando o ciclo evolutivo 
da organização em estágios, definidos por diferentes atributos organizacionais. A Tabela 1 
abaixo sintetiza os demais autores encontrados e as principais características. 
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Tabela 1 - Os modelos evolutivos organizacionais. 
Autor Estágios do Modelo Caracterização dos Estágios 
Churchill & Lewis 
(1983) 

5 (Existência, Sobrevivência, 
Sucesso, Decolagem, Maturidade 
de Recursos) 

Estilo de gerenciamento, estrutura 
organizacional, amplitude dos sistemas 
formais, estratégia principal e relação negócio-
proprietário. 

Sibbet (2003) 7 (Nascimento, Expansão, 
Especialização, 
Institucionalização, Regeneração, 
Co-criação, Transformação) 

Intenções e realidades da organização. 

Rooke & Torbert 
(1998) 

8 (Concepção, Investimentos, 
Incorporação, Experimentos, 
Produtividade Sistemática, 
Pesquisa Colaborativa, 
Comunidade Fundamental, 
Disciplinas Liberais) 

Desenvolvimento pessoal do CEO (chief 
executive officer) e desenvolvimento do 
organizacional. 

Montenegro & Barros 
(1988) 

4 (Incerteza, Crescimento 
Acelerado, Regressão, Definição) 

Objetivo, estrutura, processos e dinamismo. 

Mintzberg & Westley 
(1992) 

5 (Desenvolvimento, Estabilidade, 
Adaptação, Esforço, Revolução) 

Tipos das mudanças que ocorrem na 
organização. 

Raposo & Ferreira 
(1998) 

5 (Nascimento, Expansão, 
Maturidade, Diversificação e 
Declínio) 

Idade, Tamanho, Taxa de crescimento, Forma 
de estrutura, Formalização, Centralização, 
Tarefas/funções. 

 
Independentemente do número de estágios definido pelos autores, percebe-se a 

tendência de considerar que a organização segue um processo biológico de nascimento, 
crescimento, maturação e morte, com fases definidas por características específicas.  
 

4. A organização como sistema complexo adaptativo 

À parte da classificação de Mintzberg & Westley (1992) muitos trabalhos foram 
encontrados na literatura contextualizando a organização como um sistema complexo. 
Mitleton-Kelly (2003) acredita que a teoria de sistemas sociais complexos pode prover uma 
forma diferente de se pensar em organizações e pode mudar o pensamento estratégico e a 
abordagem na criação de novas formas organizacionais.  

Os sistemas humanos e naturais possuem níveis de complexidade dinâmica e este tipo 
de complexidade é característico de sistemas com múltiplos agentes interagindo ao longo do 
tempo. Nossas ações neste tipo de sistema normalmente criam efeitos colaterais inesperados e 
uma causa para isso é a nossa tendência em interpretar a experiência como uma série de 
eventos (STERMAN, 2000). 

Segundo Iarozinski Neto (1996), um sistema pode ser considerado complexo quando é 
constituído por diversos elementos que possuem funções específicas e comportamentos 
variados. Estão em constante evolução e são influenciados por eventos que não podem ser 
previstos com certeza, a informação sobre o estado de todos estes elementos não pode ser 
conhecida em sua totalidade, e os diversos elementos estão unidos por uma grande variedade 
de inter-relações.  

Algumas características de sistemas complexos aparecem nas organizações, como a 
auto-organização, que pode ser descrita como a união espontânea de um grupo para 
desenvolver uma tarefa; a conectividade e a interdependência, que significam que uma 
decisão ou ação de um elemento (que pode ser um grupo) pode afetar elementos e sistemas 
relacionados (MITLETON-KELLY, 2003; GOLDSPINK & KAY, 2003); e a não-linearidade 
baseada no conceito de feedback (STERMAN, 2000; LITCHENSTEIN, 2000). A estrutura do 
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sistema aparece como elemento restritivo de seu comportamento, embora não o defina 
diretamente (IAROZINSKI NETO, 1996). 

Dessa forma, pode-se descrever, sucintamente, sistemas complexos como formados 
por entidades autônomas, interconectadas de diferentes formas e em diferentes intensidades, 
que se auto-organizam gerando entidades de níveis superiores (Simon, 1991). Seus 
comportamentos emergem como resultado da não-linearidade de suas estruturas de feedback e 
suas estruturas co-evoluem (MITLETON-KELLY, 2003) com o ambiente, com potencial de 
geração nova ordem após períodos de instabilidade. 

Sob o aspecto evolutivo, o que a teoria da complexidade acrescenta às teorias 
tradicionais é que as mudanças em um sistema não linear são marcadas ao longo do tempo por 
uma série de fases, cada uma das quais é governada por um atrator. Um atrator é um padrão 
de comportamento no qual o sistema se fixa. Cada fase tem conjuntos característicos de 
comportamento únicos, que existem de forma latente na configuração não-linear original do 
sistema. Existem três tipos de atratores: atratores estáveis, atratores instáveis e atratores 
estranhos (FERDIG, 2000). 

Eijnatten (2003) estende a análise quanto ao comportamento dos sistemas complexos 
ao longo do tempo. Ele conceitua organizações como sistemas caórdicos, ou seja, sistemas 
em que os elementos estão conectados de forma complexa e dinâmica, formando um todo 
cujo comportamento é simultaneamente imprevisível (caótico) e padronizado (ordenado). O 
ciclo de vida de um sistema caórdico pode ser representado da seguinte forma: ele nasce ou é 
iniciado, começa a se desenvolver e cresce até a maturidade, até que alcança um limite para o 
crescimento, a partir do qual pode morrer ou saltar para um próximo nível de complexidade, 
para iniciar um novo ciclo de desenvolvimento. No período de crescimento para a maturidade 
um sistema caórdico passa por um estado de relativa estabilidade. Quando chega perto do 
limite, o sistema começa a bifurcar e, em seguida, entra em um período de relativa 
instabilidade. 

Já para Holling (2001), que estudou o comportamento evolutivo de ecossistemas, o 
ciclo adaptativo do sistema passa por quatro fases (nomeadas pelo autor de r, K, Ω e α). A 
fase de r a K é um período em que o potencial de mudança cresce incrementalmente em 
conjunção com a queda de produtividade e aumento da rigidez do sistema. Na fase K a Ω: 
como o potencial cresce, lentas mudanças gradualmente geram uma crescente 
vulnerabilidade. Os acidentes são iminentes neste período, pois podem disparar a liberação de 
potencial acumulado. A fase de Ω a α é um período em que a incerteza é grande, o potencial é 
alto, e os controles fracos, para que novas recombinações possam se formar. Daí que surgem 
as inovações. E, finalmente, na fase de α a r estas inovações são, então, testadas. Algumas 
falham, mas outras sobrevivem e se adaptam em uma nova fase de crescimento (de r a K). 

Estas teorias mostram que existem alguns argumentos e abordagens para se considerar 
organizações como sistemas complexos adaptativos e atratores organizacionais, como formas 
de delimitação da trajetória destes sistemas. Pode-se sintetizar a evolução do sistema 
complexo como um processo que, a partir da estrutura de relações do sistema gera um padrão 
de comportamento, ou atrator, que descreve uma trajetória. Ao longo do tempo, limites de 
complexidade são alcançados em cada atrator e, após período de instabilidade, novos atratores 
assumem e a complexidade cresce; ou o sistema não evolui e se dissipa.  
 

4. Modelo Geral de Mudança Organizacional 

Para mostrar como ocorre o processo de mudança organizacional é necessário, 
primeiramente, definir a organização em si. A partir da revisão bibliográfica e dos preceitos 
da sistemografia, propõe-se que o sistema organizacional seja formado por dois subsistemas: 
o estrutural e o cognitivo. No subsistema estrutural estão contemplados o uso da tecnologia, 
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os processos de trabalho, o compartilhamento e o tráfego da informação, estrutura da 
hierarquia, distribuição geográfica as equipes, perfis e responsabilidades, controle dos dados 
operacionais, níveis de estoque e o ciclo de fabricação. Isto é, tudo que é formal dentro da 
organização, onde são realizados os investimentos de tempo e dinheiro, ou seja, a estrutura da 
organização. Por formalizar os relacionamentos interpessoais na organização, a estrutura 
compreende, também, as possibilidades de qualidade e quantidade de interconexões entre os 
indivíduos. Enquanto a informação trafega pela estrutura, é no subsistema cognitivo que ela é 
compreendida e interpretada. É um subsistema essencialmente relacionado a recursos 
humanos, suas atitudes, modelos mentais e cultura. Os subsistemas estrutural e cognitivo 
compõem o sistema organizacional. Estes dois elementos relacionam-se interferindo um no 
outro e fazendo emergir o comportamento organizacional, que é uma das funções da 
organização (Figura 2). 
 

 

Figura 2 - O sistema organizacional e os subsistemas estrutural e cognitivo fazendo emergir o comportamento 
organizacional 
  

O modelo de mudança organizacional proposto possui, portanto, o subsistema 
estrutural, o subsistema cognitivo e o comportamento. Propõe-se que toda ação realizada 
dentro da organização afeta um dos dois subsistemas: estrutural ou cognitivo, por serem estas 
as dimensões “visíveis”, na qual é possível interferir diretamente. O ambiente interfere no 
modelo na forma como os dois sistemas são configurados e, indiretamente, ajusta o 
comportamento organizacional para atender as suas demandas. Para representar graficamente 
os dois subsistemas e a função organizacional, propõe-se que o subsistema estrutural e o 
cognitivo formem um plano que representa a configuração gerada a partir da necessidade 
percebida no ambiente (Figura 3). 

Se considerarmos que o comportamento é função desse plano, ela irá emergir das 
configrações dos subsistemas cognitivo e estrutural, gerando um espaço de possibilidades. 
Dependendo do nível das respostas oferecidas pela organização ao ambiente, este espaço se 
posicionará em diferentes locais neste terceiro eixo (Figura 4). Este espaço representa todos 
os comportamentos possíveis limitados por uma determinada estrutura e impulsionados por 
um determinado sistema cognitivo. 

As organizações, sob a perspectiva de sistemas complexos, são formadas por entidades 
autônomas, interconectadas de diferentes formas e em diferentes intensidades. Estas entidades 
se auto-organizam, gerando entidades de níveis superiores. Seus comportamentos emergem 
como resultado da não-linearidade de suas estruturas de feedback e suas estruturas co-
evoluem com o ambiente, com potencial de geração de nova ordem após períodos de 
instabilidade. 

Subsistema 
Estrutural 

Subsistema 
Cognitivo 

Comportamento 
do Sistema 

Sistema Organizacional 



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 
 

 8 

 

 

Figura 3 - As três dimensões do modelo de mudança organizacional. Em termos de estrutura e cognição a 
organização se posiciona em um plano. O ambiente é uma das variáveis que influencia no posicionamento deste 
plano. 

 

Figura 4 – O comportamento da organização determina o posicionamento vertical do plano gerando um espaço 
de possibilidades. 
 

Os períodos de instabilidade surgem de tempos em tempos quando o sistema atinge 
um limite de complexidade. Traçando um paralelo com os diversos modelos evolutivos 
organizacionais vê-se que, geralmente, os autores colocam a evolução em termos de estágios, 
e a transição de um estágio para outro é marcada por uma crise, sendo que o comportamento 
do próximo estágio é responsável por solucionar esta crise, mas, certo tempo depois, gerar 
uma outra. As teorias equilíbrio pontuado também colocam que o sistema passa por longos 
períodos de estabilidade, chamados de equilíbrio, pontuados por períodos compactos de 
mudança qualitativa e metamórfica, ou revolução. 

Nos períodos de relativa estabilidade, o sistema realiza mudanças que preservam sua 
estrutura contra perturbações internas e externas. Elas não alteram profundamente o 
subsistema estrutural e cognitivo, mantendo o comportamento da organização dentro de 
fronteiras específicas, na forma de um atrator. Com o tempo, a estrutura fundamental do 
sistema tende a entrar em colapso, pois, segundo Stacey (1995), os sistemas informais movem 
a organização para um estado fragmentado e de desordem. 

Quando este limite é alcançado, o sistema muda de atrator, ou salta para um outro 
nível de complexidade, quando o ciclo reinicia, ou o sistema não se adapta e morre. 
Essencialmente, desde o momento que entra em um atrator, o sistema passa por um ciclo de 
vida de desenvolvimento e amadurecimento, quando atinge o ponto de bifurcação, que marca 
o limite da complexidade. Neste ponto, ou o sistema salta para um novo nível de 
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complexidade, ou morre (Figura 5). O novo nível de complexidade pode ser um nível inferior 
ao nível atual, não precisando levar necessariamente o sistema à morte. 

 
Figura 5 - A evolução da organização dentro do espaço de possibilidades 
 

Ao longo do ciclo de vida organizacional, vários saltos de nível complexidade 
acontecem. Acredita-se que o nível de complexidade nem sempre aumenta, apenas muda, 
deslocando o espaço de possibilidades de comportamentos no eixo do comportamento, ou 
seja, mudam as respostas possíveis da organização. Mudanças radicais no subsistema 
estrutural e no subsistema cognitivo também deslocam o espaço de possibilidades ao longo de 
seus eixos, pois interferem nos comportamentos possíveis da organização. A Figura 4 mostra 
um exemplo hipotético de uma organização cujo atrator se deslocou em diferentes posições 
dentre as três dimensões ao longo do tempo. 

 

Figura 6 - Um exemplo de trajetória do espaço de possibilidades de comportamento ao longo do tempo. 
  
 Remetendo à revisão bibliográfica, percebeu-se que os processos de mudança 
organizacional podem ocorrer sob três perspectivas: 1) intencional, imposta pela alta direção 
para mudanças estratégicas; 2) intencional, definida internamente para melhorias 
operacionais; ou 3) natural, na forma de aprendizado com a experiência.  
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Identificando estas formas de mudança no modelo proposto, verificou-se que, na 
mudança estratégica, os subsistemas estrutural e cognitivo são propositadamente alterados 
para que mudem de posicionamento ou, dentro de um mesmo posicionamento, o 
comportamento organizacional é alterado. Em conseqüência disso, diz-se que a mudança 
estratégica gera um novo nível de complexidade organizacional, ou seja, ela muda de 
posicionamento o atrator de comportamentos possíveis.  

Na perspectiva de mudança intencional, definida por modificações na operação da 
organização, o resultado esperado é essencialmente redução de custos, melhoria de qualidade 
e redução do tempo de desenvolvimento (BLUMENTHAL & HASPESLAGH, 1994). A 
mudança não é radical, ela altera de forma sutil os subsistemas estrutural e cognitivo, 
alterando o posicionamento do plano apenas dentro do próprio atrator. Isto significa que a 
organização não assume um novo nível de complexidade, apenas muda as respostas ao 
ambiente – de forma intencional – dentro das possibilidades já existentes em seu atrator. 

No aprendizado, a terceira forma de mudança identificada na literatura, as mudanças 
cognitivas não alteram de forma substancial o nível de complexidade da organização, ou seja, 
elas acontecem gradualmente – de forma não intencional – dentro do mesmo atrator, 
modificando o posicionamento do plano. Vale lembrar, no entanto, que essas mudanças 
graduais, ao longo do tempo, podem levar ao limite de complexidade dentro do atrator e gerar 
a necessidade de uma mudança estratégica, que altere o posicionamento do conjunto de 
possíveis respostas, para iniciar um novo ciclo de aprendizado. 
 

5. Considerações Finais 

A implantação de sistemas integrados de gestão da produção, normalmente gera 
resultados inesperados. Um dos motivos para isso é que tal implantação é, na verdade, uma 
grande mudança organizacional que tende a fracassar. A proposta deste trabalho é que o 
estudo das dinâmicas de mudança e evolução organizacional pode auxiliar no entendimento 
do processo de implantação de sistemas de gestão e contribuir no planejamento desta 
mudança na organização. 

A partir de uma abordagem sistêmica, procurou-se estudar os vários modelos de 
mudança e evolução organizacional propostos na literatura e interpretá-los de maneira a 
caracterizar as dimensões envolvidas no processo de transformação. Sob esta perspectiva, um 
modelo geral foi proposto caracterizando a organização sendo formada pelos subsistemas 
estrutural e cognitivo, fazendo emergir o comportamento organizacional. 

A contribuição deste trabalho foi um ensaio teórico sobre as dimensões e dinâmicas da 
mudança organizacional e espera-se servir de subsídio em trabalhos futuros no sentido de se 
considerar tais dinâmicas e dimensões no processo de implantação de sistemas integrados de 
gestão da produção. 
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