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Resumo:  

Este estudo aborda a utilização da Teoria do Caos e controle de rupturas em 
mercados altamente competitivos. Esta teoria apresenta um sistema com uma 
ordem em uma aparente aleatoriedade. Por sua vez, essa ordem se apresenta na 
forma de padrões que se desenvolvem ao longo do tempo. Esses padrões são 
definidos como qualquer comportamento que ocorra mais de uma vez. Para a 
visualização dos processos caóticos, é preciso mudar o foco de visão, das partes 
para o todo. Quando se concentra em momentos individuais, vê-se somente o 
caos, porém, se for dado um passo atrás, visualiza-se o que está tomando forma, 
isto é, a ordem, por meio destes padrões. Após o ponto de bifurcação, que é uma 
mudança irreversível em um sistema dinâmico, o comportamento do sistema torna-
se desnorteado e imprevisível por algum tempo, mas tende a estabilizar-se em um 
novo equilíbrio, porém, qualitativamente distinto do original. Este trabalho se 
dedica ao comportamento do caos em empresas, antes do ponto de bifurcação. A 
lógica e a lucratividade da roteirização se quebram quando a organização altera 
constantemente suas atividades, a fim de se adaptar às rápidas mudanças do 
ambiente. A problematização deste estudo consiste em pesquisar quais 
características da Teoria do Caos estão presentes em processos de planejamento 
em organizações. O objetivo geral deste trabalho consiste em contribuir para o 
entendimento dos fundamentos da Teoria do Caos na gestão sustentável das 
empresas. O pressuposto consiste em questionar se existem elementos típicos da 
Teoria do Caos nos processos de planejamento, e variáveis controláveis que 
podem prevenir o caos de ruptura, se a visão, missão e objetivos consistem 
atratores que evitam que o caos de ruptura se instale e finalmente se existem 
variáveis e faixas de controle que os dirigentes utilizam para evitar o caos de 
ruptura. A metodologia pode ser classificada como qualitativa, por meio de um 
estudo exploratório, para identificar as variáveis e faixas de controle que os 
dirigentes utilizam para prevenir o caos de ruptura. Após o estudo de dez 
empresas, concluiu-se que, para os casos estudados, há evidências de que 
existem elementos típicos da Teoria do Caos nos processos de planejamento, e 
variáveis controláveis que podem evitar o caos de ruptura. Os resultados 
observados validaram as proposições teóricas iniciais do estudo, e indicam a 
possibilidade da utilização dos conceitos da Teoria do Caos e controle de rupturas 



 
MESTRADO ACADÊMICO EM ADMINISTRAÇÃO 

 
RESUMO DA DISSERTAÇÃO 

 
em mercados altamente competitivos. 
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