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Resumo: Os sistemas organizacionais de forma geral, e mais especificamente os sistemas de 
produção, tem sido estudados com base em diversas abordagens e com a utilização de 
diversas ferramentas. Há carência, no entanto, de estudos relacionando tais sistemas a 
abordagens baseadas em sistemas complexos. Este trabalho tem o objetivo de propor um 
modelo conceitual para representação e análise de sistemas organizacionais complexos e 
ferramentas tecnológicas capazes de tal. A representação de cadeias de valor em contextos 
organizacionais, ao longo de um período, permite o entendimento da ontogenia do sistema e, 
conseqüentemente, da mudança de seu padrão de organização e do conjunto de relações que 
estabelece. Conclui-se que, sob um aspecto teórico, é possível entender um sistema 
organizacional utilizando como base a imagem de sistema autopoiético, embora haja 
necessidade de estudos empíricos para uma melhor compreensão do problema. A Abordagem 
P3Tech, bem como as ferramentas tecnológicas que a compõe, são adequadas para 
representação e análise do problema por permitir o entendimento do conjunto de relações do 
sistema em questão.  
Palavras-chave: Sistemas Organizacionais Complexos; Cadeia de Valor; Ontogenia; 
Abordagem P3Tech. 

 

 

1. Introdução 

As empresas estão inseridas em contextos de cadeias de valor, isto é, de processos de 
geração e adição de valor (PORTER, 1989; GATTAZ SOBRINHO, 2000). Conforme 
Zawislak (2005, p. 3), “o que, a princípio, se apresenta como parte integrante do processo 
produtivo de uma única empresa, passa a ser um sistema de diferentes atividades (sejam elas 
serviços ou manufaturas - commodities, bens de capital, produtos específicos) executadas por 
diferentes empresas”. Dessa forma, a cadeia de valor pode ser entendida tanto como um 
sistema individual, no caso de referir-se a uma única organização, como um sistema 
organizacional composto, caso de uma rede ou arranjo de empresas.   

Teorias e explicações relativas aos fenômenos organizacionais podem, na visão de 
Morgan (1996), estar baseadas em metáforas e imagens que levam a uma visão e a uma 
compreensão específicas das organizações. 

Maturana e Varela (2004) desenvolveram o conceito de sistema autopoiético, que é 
aquele que produz continuamente a si mesmo visando promover a manutenção de: a) sua 
identidade; b) sua autonomia; e c) sua própria organização. O entendimento de um sistema 
autopoiético passa não só pela análise de seus elementos constituintes, mas principalmente 
pelas relações que são estabelecidas entre eles e com outros sistemas. E a evolução do 
conjunto de relações, conceito que Maturana e Varela (2004) definiram como ontogenia, 
possibilita entender a maneira pela qual o sistema “luta” pela manutenção de sua identidade, 
de sua organização e de sua autonomia. 

É possível, assim, adotar a imagem de sistema autopoiético de Maturana e Varela 
(2004) para a compreensão das organizações de forma geral. Nesse caso, a cadeia de valor é o 
conjunto de relações (organização) que integram a organização do sistema organizacional 
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enquanto sistema autopoiético e que, desse modo, proporciona a manutenção de sua 
identidade e de sua autonomia. 

A abordagem de processos P3Tech - Process of Production Process Technology, pela 
sua visão transicional, tridimensional e complexa da realidade, e por suas ferramentas 
tecnológicas (GATTAZ SOBRINHO, 2000) possibilita a representação da cadeia de valor do 
sistema organizacional para o entendimento da dinâmica ontogênica da mesma. 

O objetivo deste trabalho é discutir, analisar e propor, por meio de uma pesquisa 
bibliográfica, um modelo conceitual para representação e análise da ontogenia em sistemas 
organizacionais complexos, focando mais especificamente cadeias e redes de valor, além 
indicar ferramentas tecnológicas que viabilizam sua modelagem e análise.  

2. Cadeias de Valor 

Toda empresa atuante em determinada indústria, isto é, em um grupo de firmas 
fabricantes de produtos que são substitutos e bastante aproximados entre si, possui, implícita 
ou explicitamente, uma estratégia competitiva (PORTER, 1986). Tal estratégia serve de 
referência e orientação para as ações organizacionais, relacionando a empresa ao ambiente, e 
deve ter como foco a geração de vantagens competitivas para a empresa. 

A vantagem competitiva “surge fundamentalmente do valor que uma empresa cria 
para seus compradores e que ultrapassa o custo de fabricação pela empresa” (PORTER, 1989, 
p. 2). Assim, uma atividade que gere valor para os clientes de uma empresa, ou mesmo que a 
permita alcançar uma vantagem em termos de custo ou eficiência (qualidade) em relação aos 
concorrentes, se constitui em vantagem competitiva para a mesma. Para Slack (1993), além 
das vantagens citadas, a empresa pode conquistar vantagens em termos de velocidade, 
pontualidade e flexibilidade. 

Valor pode entendido sob dois aspectos: qualitativo e quantitativo. Pode ser 
conceituado como aquilo que conta para o cliente (ZAWISLAK, 2005), ou também o que este 
está disposto a pagar para adquirir um produto, tanto bem quanto serviço (PORTER, 1989), 
estando relacionado, assim, tanto às características ou qualidades como a preço ou custo. Tal 
valor é gerado por meio de atividades e processos executados por uma ou mais empresas para 
projetar, produzir, comercializar, entregar e sustentar seus produtos. 

A cadeia de valor, assim, é um processo de geração de valor que, dos insumos básicos 
aos produtos finais, permitirá a integração das relações entre clientes e fornecedores, 
formando um todo organizacional. Seu conceito pode estar atrelado, assim, tanto a toda cadeia 
de suprimentos [quando se refere à relação interorganizacional], como das operações de uma 
única empresa, sendo que são diferenciados pelo nível de análise adotado pelo observador/ 
pesquisador. 

É importante, no entanto, distinguir agregar valor de adicionar valor. Enquanto 
agregar pressupõe a simples junção entre dois valores (elementos), a adição pressupõe que o 
resultado da interação entre os valores (elementos) gera algo novo, um novo valor, que não 
necessariamente é a soma das partes (GATTAZ SOBRINHO, 2000). 

3. Emergência do Pensamento Complexo 

No período Moderno iniciou-se o desenvolvimento de um modelo de pensamento 
influenciado, sobretudo, pelo desenvolvimento filosófico-científico a partir do século XVI. 
Tal processo, conhecido como Revolução Científica em decorrência das novas descobertas da 
física, astronomia e matemática, está ligado, principalmente, aos nomes de Copérnico, 
Galileu, Descartes, Bacon e Newton. Foi desenvolvido, nessa época, o método de pensamento 
analítico, o qual pressupõe a quebra de um problema em suas partes e a utilização de um 
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método sistemático e racional como forma de seu entendimento. A natureza passa a ser vista 
de forma mecânica, causal e determinista (CAPRA, 2004; LAKATOS e MARCONI, 1991). 

Morin e Le Moigne (2000) afirmam, entretanto, que é preciso conceber uma nova 
forma de pensamento, denominada pensamento complexo ou da complexidade, que 
contrapõe-se àquela visão de mundo, uma vez que:  

“tal concepção mecanicista do mundo ainda está na base da maioria de nossas 
ciências e continua a exercer uma enorme influência em muitos aspectos de 
nossa vida. Levou à bem conhecida fragmentação em nossas disciplinas 
acadêmicas e entidades governamentais e serviu como fundamento lógico 
para o tratamento do meio ambiente natural como se ele fosse formado de 
peças separadas a serem exploradas por diferentes grupos de interesses” 
(CAPRA, 2003, p. 37).  

Essa nova forma de pensamento pressupõe uma visão sistêmica de mundo, 
apresentada inicialmente com a obra de Ludwig Von Bertalanffy, na qual desenvolveu a 
Teoria Geral dos Sistemas e o conceito de sistema aberto, entendido como um conjunto de 
elementos em interação entre si e com o ambiente (BERTALANFFY, 1975). Um elemento é 
um componente ou agente que integra o sistema. Uma interação ou relação é a ligação 
interdependente e necessária existente entre os elementos para o desempenho de ações do 
sistema. O todo [o sistema] visa alcançar um ou mais objetivos. De acordo com Ritto (2005), 
os sistemas possuem as seguintes características: 

� O todo é maior que a soma das partes e tem características próprias; 

� As partes integrantes de um sistema são interdependentes; 

� Sistemas e subsistemas se relacionam e estão integrados entre si; 

� Os sistemas exercem controle, mantendo seu equilíbrio; e 

� Os sistemas influenciam e são influenciados pelo ambiente no qual estão 
inseridos através de trocas de energia e informação. 

A organização de um sistema, que é composto de partes, pode ser considerada como a 
“maneira particular pela qual essas partes se encontram interligadas, definindo um todo 
também particular. É o conjunto das interações estabelecidas; ou ainda, é o fluxo de 
informação que circula por meio dessas interações” (BAUER, 1999, p.180).  

Além da teoria de sistemas, que concebeu o conceito de sistema, para Morin e Le 
Moigne (2000) a cibernética e a teoria da informação também apresentaram contribuições 
significativas ao pensamento complexo. A cibernética rompe com o princípio da causalidade 
linear e introduz a idéia de círculo causal, ou seja, a causa age sobre o efeito e o efeito age 
sobre a causa. Deste modo é possível entender o mecanismo de regulação do sistema, que lhe 
confere autonomia.  A teoria da informação surge na década de 40 e busca entender o 
tratamento da incerteza e do inesperado por meio do relacionamento entre o novo 
(informação), ordem (redundância) e desordem (o bruto).  

Tendo em vista esse contexto teórico, a questão de causalidade é um dos pontos 
fundamentais na Teoria da Complexidade. Segundo Morin (1990), existem três tipos de 
causalidade, a saber: 

� Causalidade linear: Aquela na qual cada causa produz diretamente seus efeitos; 

� Causalidade circular retroativa: Aquela cujos produtos geram informações que 
serão reintroduzidas no processo podendo estimular ou interferir no mesmo; e 
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� Causalidade recursiva: Aquela em que os efeitos e produtos são necessários ao 
processo que o geram. O produto é produtor daquele que o produz. 

Houve, assim, uma mudança na forma de entender e enxergar as relações e a 
organização de um sistema. Os elementos de um sistema não se relacionam apenas de forma 
causal e linear, mas podem se relacionar também de forma retroativa e recursiva, 
apresentando mais de uma forma ou padrão de relacionamento sistêmico. Complexidade, 
assim, não está aqui relacionada apenas à quantidade de elementos existentes em dado 
sistema, mas sim pelas ações e relações que se estabelecem entre eles, bem como com o 
ambiente (MISOCZKY, 2003). 

Morin e Le Moigne (2000) formularam os seguintes princípios do pensamento 
complexo: 

� Princípio dialógico, segundo o qual duas idéias antagônicas referentes a uma 
dada realidade, que aparentemente deveriam repelir-se simultaneamente são na 
verdade indissociáveis e indispensáveis para a compreensão da mesma 
realidade; 

� Princípio da recursão, que ultrapassa a noção de regulação para aquele de auto-
organização, ou seja, de um círculo gerador no qual os produtos e os efeitos 
são eles próprios produtores e causadores daquilo que os produz; e 

� Princípio “hologramático”, que evidencia que não só a parte está no todo, mas 
o todo está na parte. 

Um tipo especial de sistema complexo é denominado de sistema adaptativo complexo 
(SAC), e tem a propriedade de mudar, ou seja, evoluir e adaptar-se em relação a estímulos e 
alterações ocorridas internamente ou externamente a ele (HOLLAND, 1996). Por meio da 
interação de seus elementos com o ambiente adquire informação [tanto sobre o ambiente 
como sobre sua interação com o mesmo], na qual identifica regularidades ou padrões de 
interação que permitem a elaboração de um modelo, que passa a ser incorporado ao sistema e 
serve de base ou referência para a ação do sistema com um todo e de seus elementos 
especificamente. 

Uma das propriedades dos sistemas adaptativos complexos é que os padrões de 
interação que permitem identificar e reconhecer um sistema como tal originam-se 
espontaneamente das interações entre seus elementos, atualizando assim sua organização e 
auto-referência. Ou seja, esses sistemas possuem certa coerência, mesmo em momentos de 
profunda mudança, garantindo a estabilidade de um padrão e atribuindo identidade ao sistema 
como um todo (AGOSTINHO, 2003; HOLLAND, 1996). A identidade de um sistema é, 
então, a maneira pela qual o mesmo está organizado, de modo que a mudança na organização 
altera a própria identidade do sistema. 

Uma abordagem voltada para sistemas adaptativos complexos foi desenvolvida por 
Maturana e Varela, que consideram esse tipo de sistema, por eles denominado organização 
autopoiética, como sendo aquele que produz continuamente a si mesmo (MATURANA e 
VARELA, 2004). A Teoria da Autopoiese foi originalmente desenvolvida para o contexto dos 
sistemas biológicos para caracterizar o que seria e o que daria origem à vida. Posteriormente 
essa abordagem foi adotada por pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento por se 
apresentar como uma forma interessante e inovadora de explicação da realidade.  

Para Maturana e Varela (2004, p. 54), organização de um sistema pode ser entendida 
como “as relações que devem ocorrer entre os componentes de algo, para que seja possível 
reconhecê-lo como membro de uma classe específica”. A estrutura de algo, por sua vez, é 
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formada por “componentes e relações que constituem concretamente uma unidade particular e 
configuram sua organização” (MATURANA e VARELA, 2004, p. 54). 

Morgan (1996) afirma que o objetivo de tais sistemas é produzirem sua organização e 
identidade, produzindo, assim, continuamente a si mesmos. Assim, quando 

“se reconhece que identidade envolve a manutenção de um conjunto de 
relações recorrentes, rapidamente se percebe que o problema da mudança 
depende do modo pelo qual os sistemas lidam com variações que influenciam 
as respectivas maneiras habituais de operação. A atenção volta-se, então, para 
os processos através dos quais os sistemas tentam manter a identidade 
ignorando ou neutralizando flutuações ameaçadoras e para a maneira pela 
qual as variações podem levar ao surgimento de novas formas de 
organização” (MORGAN, 1996, p. 245). 

Conforme Morgan (1996), para ser autopoiético é necessário que o sistema ou unidade 
em questão possua as seguintes características: 

� Autonomia: seja capaz de especificar sua própria identidade, sua própria 
legalidade, aquilo que lhe é próprio, além de sua própria organização. 

� Sistemas Fechados: o sistema autopoiético é fechado no que se refere à sua 
organização, embora possa fazer relações e trocas com outros sistemas. Por 
isso, é considerado um sistema fechado de relações, embora estruturalmente 
aberto; 

� Circularidade: tais sistemas possuem padrões circulares de interação, de modo 
que mudanças em um dos elementos está relacionada à mudança de todas as 
outras partes do sistema. Circularidade está relacionada, assim, à causalidade; 
e 

� Auto-referência: o sistema não pode entrar em interações que não estejam 
especificadas no padrão de relações que define sua organização. 

Há uma ruptura, portanto, com o conceito tradicional de sistemas, uma vez que passa a 
fazer parte do sistema autopoiético sua organização e estrutura as relações, e não apenas seus 
elementos. Conforme Maturana e Varela (2004, p. 68): 

“a dinâmica de qualquer sistema no presente pode ser explicada mostrando as 
relações entre suas partes e as regularidades de suas interações, de modo a 
fazer com que sua organização se torne evidente. Porém, para que possamos 
compreender isso de modo cabal, o que queremos não é apenas vê-lo como 
unidade funcionando em sua dinâmica interna, mas também em sua 
circunstância, no entorno ou contexto com o qual seu funcionamento o 
conecta”. 

Para melhor compreender a dinâmica dos sistemas, Maturana e Varela apresentam o 
conceito de ontogenia, entendida por eles como a 

“história de mudanças estruturais de uma unidade, sem que esta perca a sua 
organização. Essa contínua modificação estrutural ocorre na unidade a cada 
momento, ou como uma alteração desencadeada por interações provenientes 
do meio onde ela se encontra ou como resultado de sua dinâmica interna” 
(MATURANA e VARELA, 2004, p. 86). 

Sistemas diferentes podem estar integrados parcialmente ou totalmente em termos de 
estrutura. Nesse caso, uma perturbação num dos sistemas pode ocasionar perturbações no 
outro sistema. Tendo em vista que o meio no qual está inserido o sistema analisado pode ser 
entendido também como um sistema, então meio e sistema podem estar parcialmente ou 
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totalmente integrados. A “compreensão da natureza autopoiética dos sistemas requer uma 
compreensão de como cada elemento simultaneamente combina a própria manutenção com a 
manutenção dos outros” (MORGAN, 1996, p. 243). A essa idéia está relacionado o conceito 
de acoplamento estrutural, que surge 

“como resultado das modificações mútuas que as unidades interatuantes 
sofrem, sem perder sua identidade, no decurso de suas interações. Se durante 
a interação perdem-se as identidades das unidades interatuantes, a 
conseqüência disso pode ser a geração de uma nova unidade, porém não se 
verifica acoplamento. Em geral, no entanto, o acoplamento também pode 
conduzir à geração de uma nova unidade, em um domínio que pode ser 
diferente daquele em que as unidades componentes (acopladas) mantêm sua 
identidade. A maneira como isso ocorre, bem como o domínio em que se 
constitui a nova unidade, depende das propriedades das unidades 
componentes” (MATURANA e VARELA, 1997, p. 103).  

A seguir será apresentada a Abordagem de Processos P3Tech, que propõe enxergar e 
entender a realidade em toda sua complexidade, sem sua simplificação ou sua redução.   

4. A Abordagem de Processos P3Tech 

P3Tech - Process of Production Process Technology é uma abordagem de processos 
desenvolvida por Fuad Gattaz Sobrinho com apoio de pesquisadores de todo o mundo. O 
objetivo da abordagem é enxergar e entender processos conforme sua ocorrência na realidade, 
e não de forma distorcida, reduzida e simplificada como normalmente são vistos.  

A abordagem integra princípios, metodologia, linguagem visual (Visual Process 
Modeling Language - VPML) e ferramentas para mapeamento e simulação de processos que, 
de forma relacionada ao contexto no qual estão inseridos, permitem enxergar o processo sem 
eliminar a complexidade existente na realidade observada. 

Processo só pode ser entendido em seu contexto real, uma vez que “a realidade não é 
simples. Ao contrário, é complexa e tem que ser vista em toda a sua complexidade” 
(GATTAZ SOBRINHO, 2000, s/p). Por esse motivo, não é possível representar toda a 
complexidade da realidade com apenas um fluxo de insumos, atividades e produtos, 
concepção tradicional na engenharia (GONÇALVES, 2000). E para o entendimento de um 
determinado contexto, não basta analisar uma seqüência ou fluxo de atividades, mas também 
quem as executa, quais recursos de infra-estrutura empregados e sob quais regras. Assim, 
processo é um conjunto integrado de insumos, infra-estruturas, regras e atividades que gera 
produtos. 

A estrutura de processos definida na abordagem P3Tech propõe três eixos: 

� Eixo da Infra-estrutura: representa os recursos definidos no processo para que 
as atividades possam transformar insumos em produtos. Tal infra-estrutura 
pode ser composta por perfil (recurso humano), equipamento/ máquina e local; 

� Eixo da Gestão: representa as regras, procedimentos e referências definidos no 
processo e que orientam a execução das atividades; e 

� Eixo da Função ou Operação: representa o fluxo de valores de entrada 
(insumos), atividades (transição) e valores adicionados (produtos). 

A Figura 1 apresenta a visualização tridimensional dos três eixos apresentados. Essa 
visão, conforme Gattaz Sobrinho (2000), possibilita a análise dos processos de um contexto 
em toda sua completude, uma vez que permite enxergar a integração entre a cadeia de geração 
de produtos (valores adicionados), as infra-estruturas (recursos) que operacionalizam a cadeia 
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e as regras (referências) que orientam a ação. Tal contexto é entendido, assim, como 
inteligência da realidade (GATTAZ SOBRINHO, 2000). 

 
Figura 1 - Visão Tridimensional da Abordagem P3Tech. 
Fonte: GATTAZ SOBRINHO, 2000, s/p. 

Sendo uma atividade entendida como uma transição, um processo pode ser 
considerado como uma cadeia de valores, que apreende de forma rica todos os aspectos 
envolvidos na geração dos valores adicionados em contexto de relação interfirmas. 

Outra questão importante é que a complexidade inerente da realidade não permite uma 
análise de um modelo que não considere a existência de paralelismo e independência entre 
atividades. Isso se dá porque: 

“quando se busca descrever a complexidade da realidade mediante 
seqüências de causa e efeito, cai-se inevitavelmente em paradoxos lógicos e 
em contradição. A idéia de causalidade é indissociável da linearidade: a 
causa precederia o efeito, e não o efeito a causa. A complexidade, porém, não 
é linear, pois é impossível prever o resultado da co-evolução dos contextos” 
(GATTAZ SOBRINHO, 2000, s/p). 

A representação do processo e/ ou da cadeia de valor é operacionalizada pelo seu 
mapeamento e caracterização. 

Entende-se, aqui, que mapeamento da cadeia de valor é a representação visual dos 
principais elementos, regras e processos [conjunto de relações] existentes no contexto em 
questão utilizando a linguagem visual VPML.  

Para realizar o mapeamento da cadeia de valor é preciso seguir os seguintes passos: 

1. Quais são os produtos (valores esperados) gerados pela cadeia de valor? 

2. Quais atividades (transições) geram esses valores esperados? 

3. Quais são seus insumos? E os produtos intermediários? 

4. Quais são os valores indesejados gerados pela cadeia de valor? 
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5. Quais são os recursos (profissionais, máquinas, sistemas, etc) que atuam nas 
atividades para gerar os valores esperados? 

6. Quais regras (conhecimentos, documentos, contratos, etc) orientam e servem 
de referência para os recursos transformarem os insumos em valores 
esperados? 

7. Como esses elementos se relacionam e se integram?  

8. O processo está representando a realidade do contexto analisado? 

Caso a resposta da questão 8 seja sim, o mapeamento da cadeia de valor terminou. 
Caso a resposta seja não, o pesquisador deve voltar à questão 1 e realizar novamente o 
procedimento acima.  

A caracterização da cadeia de valor, por sua vez, é a descrição textual da cadeia de 
valor, que busca explicitar mais detidamente questões relativas à justificativa, descrição e 
procedimento para cada elemento, além de métricas a ele relacionadas. A atividade de 
caracterização da cadeia de valor será realizada em paralelo ao mapeamento da mesma. 

A ferramenta utilizada por esta abordagem, e que compõem o ambiente computacional 
PArchitect, é: 

1) PADesigner: Ferramenta de mapeamento de processos cujas principais 
características são (GATTAZ SOBRINHO, 2000): a) Editor visual e textual, utilizando 
linguagem visual intuitiva (VPML); b) Descrição dos elementos gráficos e documentação no 
próprio processo; c) Apresentação das especificações dos processos em relatórios; d) 
Visualização de processos em vários níveis, facilitando seu entendimento e mapeamento; e) 
Linguagem visual rica que permite enxergar o compartilhamento de infra-estrutura, o 
paralelismo de processos em um mesmo contexto, bem como sua tridimensionalidade, 
permitindo a representação do relacionamento não-linear entre os elementos; f) 
Parametrização do processo e de seus elementos; g) Conexões AND/OR, para representação 
do relacionamento não-linear entre os elementos; e h) Estabelecimento de prioridades para 
elementos. 

2) PAEngine: Ferramenta de simulação de processos que permite (GATTAZ 
SOBRINHO, 2000): a) Estudo de caminho crítico; b) Possibilidade de simulação de 
diferentes contextos e cenários; c) Permite enxergar a sincronia entre os elementos do 
processo; d) Possibilidade de interromper a simulação em pontos estratégicos, denominados 
Break Points; e e) Verificação do tempo de espera de valores e de percentual de utilização de 
recursos no processo. 

5. Sistemas Organizacionais enquanto Sistemas Complexos 

Segundo Morgan (1996), teorias e explicações da realidade organizacional podem 
estar baseadas em metáforas, que levam a uma visão e a uma compreensão específicas das 
organizações. Muitas das idéias relacionadas às organizações surgiram baseadas em imagens. 
É o caso, por exemplo, das idéias relacionadas à Escola Clássica de Administração, que 
freqüentemente se referia e analisava as organizações como se fossem máquinas, na tentativa 
de a elas propiciar o máximo de eficiência e produtividade (MOTTA, 1985; WOOD JR, 
1995).  

Outro exemplo de metáfora muito utilizada na análise da realidade organizacional é a 
de que as empresas são sistemas de processamento de informações. (MORGAN, 1996). 
Segundo essa visão, influenciada pelo surgimento e desenvolvimento da cibernética e da 
teoria da informação (MORIN e LE MOIGNE, 2000), as organizações importam insumos 
(informações, materiais, etc) do ambiente, processam tais insumos e geram como resultado 
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produtos (bens, serviços, informações, etc), que por sua vez são exportados ao ambiente. Uma 
metáfora pode, assim, estar relacionada a uma forma de pensar, de entender e de enxergar o 
mundo. 

Tradicionalmente, a Teoria das Organizações tem sido dominada pela idéia de que a 
mudança organizacional se origina no ambiente. A organização é entendida como um sistema 
aberto e em constante interação com o ambiente, com o qual realiza trocas como forma de 
garantir sua sobrevivência (MOTTA, 1985; SCOTT, 1998). 

Para Lichtenstein (2000), os pressupostos que estão relacionados aos modelos 
tradicionais de administração são: 

� As organizações estão em equilíbrio estável; 

� Organizações podem ser entendidas por meio de análise de seus elementos; 

� Comportamento organizacional é essencialmente um processo linear que 
envolve elementos independentes; e 

� O Comportamento organizacional é incremental; respostas sistêmicas estão 
linearmente correlacionadas a ações específicas. 

Morgan (1996), no entanto, afirma que é possível relacionar metaforicamente a 
realidade organizacional à idéia de sistemas complexos. As organizações podem ser vistas 
como sistemas adaptativos complexos, que são aqueles que tem a capacidade de “ajustar seu 
comportamento a partir do que consegue perceber sobre as condições do seu ambiente e sobre 
seu desempenho” (AGOSTINHO, 2003, p. 6). Ao ajustar seu comportamento, o sistema 
organizacional muda seu processo, e assim altera seu padrão de interações entre seus 
elementos e destes com o meio, mudando, portanto, sua própria organização.  

De acordo com Lichtenstein (2000), os pressupostos que baseiam a análise dos 
sistemas organizacionais, considerando-os como sistemas adaptativos complexos, e que são 
diferentes dos pressupostos tradicionais, relacionados aos modelos mecanicistas, são os 
seguintes: 

� a mudança é constante; 

� sistemas emergentes [adaptativos complexos] não podem ser reduzidos em 
suas partes; 

� há mútua dependência entre os elementos do sistema; e 

� sistemas complexos comportam-se de forma não proporcional [não linear]. 

Um sistema organizacional, conforme abordado anteriormente, pode envolver desde 
uma única organização até toda uma rede de geração de valor. Desta forma, aliança, rede ou 
arranjo empresarial, contextos de sistemas organizacional compostos nos quais há a interação 
entre duas ou mais organizações visando mútuo benefício e complementaridade (LEWIS, 
1992), podem ser entendida como um único sistema organizacional. É possível, assim, 
relacionar não só sistema organizacionais individuais, mas também sistemas organizacionais 
compostos à imagem de organização autopoiética (MORGAN, 1996; MINGERS, 2002). 

Um sistema organizacional, seja ele individual ou composto, assim, pode ser 
caracterizada como um sistema que busca continuamente produzir a si próprio e a sua própria 
organização. As empresas integrantes do sistema organizacional composto são seus 
subsistemas, estando relacionadas entre si e com o ambiente. O ambiente aqui é entendido 
como mercado, fornecedores, governo, ou seja, são sistemas que se relacionam com o sistema 
organizacional composto, embora não façam parte de sua organização. 
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Para tanto é necessário que o sistema organizacional seja integrado do ponto de vista 
sistêmico, possuindo as seguintes características: 

� Identidade organizacional própria, autonomia e busca por sua perpetuação (DE 
GEUS, 1998; MARGOLIS e HANSEN, 2002). A identidade aqui pode ser 
entendida como em Maturana e Varela (2004), ou seja, como a organização do 
sistema autopoiético, que é, por sua vez, sua auto-referência; 

� Regras e referências que orientam as ações (GATTAZ SOBRINHO, 2000) do 
sistema organizacional são geradas por ele próprio. O processo de geração das 
regras e referências e o controle exercido na operacionalização da cadeia de 
valor influenciarão a forma de coordenação do sistema organizacional; 

� Comprometimento das partes com o todo, proporcionando confiança mútua e 
cooperação entre as partes que compõem o sistema organizacional 
(ZAWISLAK, 2005); e 

� Interdependência, complementaridade e relacionamento entre as partes, 
proporcionando o que Maturana e Varela (2004) definiram como circularidade. 

Uma vez integrado, o sistema organizacional apresenta a característica dos sistemas 
autopoiéticos denominada por Maturana e Varela (2004) de acoplamento estrutural. De 
acordo com Silva (2003), a análise da cadeia de valor parte do entendimento de características 
específicas e contextuais de seus processos. Dessa forma, no contexto de sistemas 
organizacionais compostos, a cadeia de valor representa um processo integrado que relaciona 
uma rede de os parceiros, já que pode ser entendida como uma transição ou geração de 
valores. A cadeia de valor, como na visão de processos de Gattaz Sobrinho (2000), relaciona a 
transição de valores às infra-estruturas que operacionalizam suas atividades e às regras e 
referências que as orientam.  

A cadeia de valor representa, ainda, o conjunto de relações do sistema organizacional, 
conforme a visão de Maturana e Varela (2004). No entanto, se a cadeia de valor é o padrão de 
relações do sistema organizacional, então a visão e a linguagem de transição de valores da 
abordagem P3Tech pode ser aplicada para análise de tais sistemas.   

Diante do exposto, é possível relacionar os sistemas organizacionais à imagem de 
sistemas autopoiéticos de Maturana e Varela (2004).  

6. Considerações Finais 

Buscou-se apresentar de forma sucinta e com base em levantamento bibliográfico um 
modelo conceitual que permita a representação e o entendimento da ontogenia em sistemas 
organizacionais complexos. 

A utilização da imagem de sistema autopoiético pode contribuir para o 
reconhecimento e entendimento de padrões de organização em sistemas organizacionais 
complexos. Embora não haja estudos empíricos que confirmem a possibilidade de sistemas 
organizacionais serem entendidos como sistemas autopoiéticos, percebeu-se que é possível 
realizar uma analogia entre ambos (MORGAN, 1996).  

A abordagem P3Tech permite operacionalizar a representação e o entendimento dos 
sistemas organizacionais, uma vez possibilita analisar por meio de uma visão transicional e 
tridimensional o conjunto de relações, isto é, a organização dos mesmos, bem como entender 
processos e sistemas de forma integrada e holística.   

A análise da ontogenia do sistema organizacional complexo, ou seja, da evolução de 
seu conjunto de relações, permite o entendimento de aspectos como mudança do sistema 
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organizacional como um todo, bem como a própria incorporação de tal mudança, ou seja, de 
seu processo de aprendizagem. 

É importante ressaltar que, pelo fato deste estudo ter sido realizado com base em 
levantamento bibliográfico, é recomendado a realização de estudos empíricos, com o 
objetivo de verificar quais características de sistemas autopoiéticos os sistemas 
organizacionais possuem, o que possibilitaria um melhor conhecimento sobre o tema de 
forma geral e sobre o modelo conceitual proposto de forma mais específica. 
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