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RESUMO 
 
 
 

A evolução do conhecimento científico durante séculos possibilitou cada vez mais a 

integração das ciências exatas e humanas em prol de um único objetivo. A aplicação 

dos princípios da termodinâmica em sistemas abertos, torna a compreensão da ges-

tão organizacional mais próxima da essência dos sistemas e possibilita inferir sobre 

seu funcionamento dinâmico. Este pretendeu desenvolver um método de avaliação 

quali-quanti da entropia organizacional para elevar a compreensão das práticas de 

gestão sob a ótica da entropia em sistemas abertos. O método foi aplicado através 

de pesquisa de levantamento por meio de amostragem por conveniência do pesqui-

sador em uma população de especialistas-consultores empresariais que atuam em 

entidades privadas, pequenas, médias e grandes organizações nacionais e interna-

cionais, bem como profissionais autônomos que atuam na prestação de serviço de 

consultoria empresarial, com foco em gestão organizacional, estratégia organizacio-

nal, liderança, processos de negócios, desenvolvimento organizacional, inovação e 

sustentabilidade no estado do Rio de Janeiro. O objetivo do método proposto é pro-

porcionar um panorama do ambiente interno e externo dentro do contexto do negó-

cio. Por conseguinte, contribuir para tomada de decisão estratégica, criando um am-

biente fértil à inovação, produtividade, empreendedorismo e sustentabilidade. O tra-

tamento dos dados se deu pela estatística descritiva e análise dos resultados visan-

do ampliar a visão dos gestores sobre o tema do estudo, fornecendo a visão de pro-

fissionais especialistas em diversos seguimentos de mercado. Como resultado deste 

estudo, o método de avaliação “NEo” foi proposto com base nos resultados da pes-

quisa e referencial teórico, através do qual poder-se-á compreender os fatores intrín-

secos à gestão que gerem maior ou menor ganho ou perda de energia. O modelo 

pode ser empregado a qualquer tipo de organização; não havendo restrição geográ-

fica ou de porte para sua aplicação, desde que respeitadas as premissas, seus pa-

drões e parâmetros, bem como as variáveis envolvidas, como discutido neste estu-

do. Para consolidar o modelo proposto, o autor faz proposições para futuros estudos, 

mais abrangentes e que levem em consideração outros fatores organizacionais que 

não os discutidos neste estudo. 

 

Palavras-chave: Organização. Estratégia. Processos. Energia. 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The evolution of scientific knowledge over the centuries has increasingly made pos-

sible the integration of the exact and human sciences for a single purpose. The appli-

cation of the principles of thermodynamics in open systems makes the understanding 

of organizational management closer to the essence of the systems and allows infer-

ring about their dynamic operation. It aimed to develop a method of qualitative-

quantitative evaluation of organizational entropy to raise the understanding of man-

agement practices from the perspective of entropy in open systems. The method was 

applied through survey research by means of sampling for the convenience of the 

researcher in a population of specialists-business consultants. Who work in private 

entities, small, medium and large national and international organizations, as well as 

autonomous professionals who work in the provision of a business consulting service 

focused on organizational management, organizational strategy, leadership, business 

processes, organizational development, innovation and sustainability in the state of 

Rio de Janeiro. The objective of the proposed method is to provide an overview of 

the internal and external environment within the context of the business. Therefore, 

contribute to strategic decision making, creating a fertile environment for innovation, 

productivity, entrepreneurship and sustainability. The data treatment based on de-

scriptive statistics and analysis of the results aiming to broaden the view of managers 

on the subject of the study, providing the vision of professional experts in various 

market segments. As a result of this study, the "NEo" evaluation method was pro-

posed based on the results of the research and theoretical reference, through which 

one can understand the factors intrinsic to the management that generate greater or 

lesser gain or loss of energy. The model can be used for any type of organization; 

there being no geographical restriction or size for its application, provided that the 

model assumptions, its standards and parameters, as well as the variables involved, 

as discussed in this study are respected. In order to consolidate the proposed model, 

the author makes propositions for future studies that are more comprehensive and 

take into consideration other organizational factors than those discussed in this 

study. 

 

Keywords: Organization. Strategy. Process. Energy. 
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1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 

Desde as primeiras civilizações, as pessoas se juntam socialmente para de-

senvolver diversas atividades como seres sociais que dependem de outros para so-

brevivência, sendo interdependentes. Nas organizações, formadas por pessoas, ge-

ralmente se exige que as pessoas interajam de várias maneiras e, até certo ponto, 

que cooperem e coordenem seus esforços com algum sentido de propósito. Este 

parece ser o objetivo, desde as comunidades de caçadores-coletores até a socieda-

de pós-industrial e os dias atuais, na era do conhecimento. Assim como a sociedade, 

as organizações corporativas também são sistemas organizados. Boulding (1956) 

abordava as organizações como um “sistema vivo”, um sistema aberto, com entra-

das e saídas bem definidas entre o ambiente interno e externo (MCAULEY; 

DUBERLEY; JOHNSON, 2007). 

 

No século XIX, a sociedade procurava uma nova concepção para o mundo, o 

mundo como reorganização, e essa concepção, se pudesse ser fundamentada, alte-

raria as categorias básicas do pensamento científico e influenciaria profundamente 

as atitudes práticas. Por conseguinte, as abordagens de Clausius e Bertanlanffly 

convergem para uma visão holística dos sistemas, assim estando intrinsicamente 

inter-relacionadas (BERTALANFFLY, 2015).  

 

Com a evolução do pensamento sistêmico, várias áreas do conhecimento 

passaram a aplicar seus fundamentos em diversos campos de pesquisa, tornando 

sua compreensão e interpretação um desafio na aplicação em outros sistemas que 

não os das ciências exatas. De acordo com Barrett (2010b), as mudanças organiza-

cionais podem produzir resultados de energia positiva ou negativa. Consequente-

mente, as organizações precisam dessa dualidade de forças para que as lideranças 

convertam essa energia dissipada em significativa e desafiadora mudança em suas 

estratégias de negócios. No século XXI, é uma temática sem precedentes para a 

1 INTRODUÇÃO 
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compreensão dos sistemas humanos e suas trocas de energia, através das quais se 

estabelecem as relações e a forma como estas podem gerar ganhos de produtivida-

de e estar alinhadas aos princípios de um pensamento profundo sobre a sobrevivên-

cia das organizações e da sociedade. 

 

A origem da entropia se deu através dos estudos da termodinâmica, que, se-

gundo Ben (2016), pode ser descrita como a ciência de energia e entropia. Assim, a 

segunda lei leva a uma propriedade, entropia, que nos permite tratar a segunda lei 

quantitativamente para processos. Energia e entropia são conceitos abstratos que 

ajudam a descrever certas observações, afirmam os autores. Entropia é um funda-

mento científico metafísico, segundo Ben (2016, p. xix). Ao longo do último século, 

cientistas especularam sobre o tema, tendo sido elucidado como distúrbio de medi-

ção, desorganização, caos, incerteza, ignorância, falta de informação e muitas ou-

tras considerações. No entanto, o debate ainda não se exauriu e continua sendo ob-

jeto de muitos estudiosos. O termo foi descrito por Clausius (1822-1988):  

 
Eu prefiro ir às línguas antigas para os nomes de importantes quantidades 
científicas, de modo que significam o mesmo em todas as línguas vivas. 
Proponho, portanto, denominar S a entropia de um corpo, depois da palavra 
grega "transformação". Eu criei a palavra entropia para ser semelhante a 
energia, pois estas quantidades são tão análogas em seu significado físico, 
que uma analogia de denominações me parece útil (tradução nossa) 
(CLAUSIUS, 1822-1888 apud BEN, 2016, p.7). 

 

Partindo do princípio da Teoria geral dos sistemas, Teoria da organização e 

termodinâmica, este estudo considera o caráter dessas ciências para a compreen-

são das organizações. A abordagem está delineada para os sistemas abertos, pois, 

ainda que uma organização não possua vida, no sentido restrito, sob a ótica de sis-

temas e de uma perspectiva modernista, as organizações são sistemas que pare-

cem flutuar em seu ambiente (MCAULEY, JOHN; DUBERLEY, JOANNE; 

JOHNSON, 2007).   

 

As organizações em seus níveis hierárquicos mais baixos são bastante fe-

chadas em si, com pouca conexão com o mais amplo meio externo. À medida que o 

nível da pirâmide de comando sobe, as organizações se tornam cada vez mais aber-
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tas, podendo ser vistas intimamente ligadas ao seu ambiente externo (MCAULEY; 

DUBERLEY; JOHNSON, 2007).  

 

1.1.1 Situação-problema 

 

 

Este estudo traz à luz, os postulados científicos das ciências exatas e suas 

aplicações nas ciências humanas, com o propósito de satisfazer a premissa na qual 

a gestão estratégica nas organizações, estando dentro de um sistema aberto, estari-

am diretamente impactadas pelas leis que regem o universo e por consequência de-

veriam considerá-las em suas tomadas de decisões. A problemática que norteia a 

escolha do tema está centrada na difusão e abrangência do pensamento sistêmico 

dentro do contexto organizacional e suas inter-relações com o ambiente interno e 

externo, gerando interações que podem ser positivas ou negativas, de maneira que 

pode afetar e ser afetada por suas estratégias de gestão. 

 

 

1.1.2 Objetivo geral da pesquisa 

 

 

Desenvolver um método de avaliação quali-quanti para elevar o nível de com-

preensão das práticas de gestão sob a ótica da entropia em sistemas abertos. 

 

 

1.1.3 Objetivos específicos da pesquisa   

 

 

Compreender os principais fatores que impactam a entropia organizacional. 

Demonstrar como as organizações podem adotar os princípios da entropia 

nas estratégias organizacionais. 

Identificar fatores intrínsecos à gestão que gerem mais ou menos ganho ou 

perda de energia.  
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1.1.4 Justificativa e relevância da pesquisa 

 

 

Uma melhor compreensão da dinâmica dos sistemas sociais torna possível ter 

previsões viáveis e modelagem do estado futuro do sistema (OLYAIY, 2015). Neste 

século, as fronteiras organizacionais são ilimitadas exigindo cada vez mais que os 

gestores tenham a capacidade de gerir perante um ambiente dinâmico e imprevisí-

vel. 

 

Na contemporaneidade, uma questão significativa para a alta gestão e gerên-

cias de nível médio é a tomada de decisão que encontra respaldo em dados confiá-

veis. A eficiência e eficácia das decisões dependerá de pessoas, que sejam capazes 

de compreender as diretrizes organizacionais e executar seus processos gerando 

resultados coerentes com o propósito da organização e seu contexto interno e exter-

no.  

 

Uma gama de métodos quantitativos disponíveis no mercado, possibilita men-

surar o desempenho organizacional através de seu faturamento, seu posicionamento 

de mercado, proceder análise de forças-fraquezas-riscos e oportunidades, mensurar 

o alinhamento do planejamento estratégico com as ações operacionais da empresa, 

quantificar níveis de perdas e falhas entre inúmeros outros com propósitos análogos. 

 

No entanto, é frequente as organizações possuírem uma visão e estratégia 

que não são devidamente esclarecidas e discutidas. Ainda, que não sejam comuni-

cadas, e não alcancem todos os níveis da organização. E isso, pode conduzir a to-

mada de decisões inconsistentes para o sucesso do negócio. A análise do desem-

penho organizacional meramente com base em modelos quantitativos não oferece 

uma visão inteira da situação do sistema de gestão e também de seus processos de 

negócios (MCAULEY; DUBERLEY; JOHNSON, 2007).  
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É essencial para líderes e agentes de mudança compreenderem e tratarem os 

fatores de impacto. É importante avaliar como estes fatores afetam comportamentos, 

atitudes, liderança e respostas dos indivíduos promovem a dissipação de energia ou 

sua conservação, podendo derivar de uma estratégia ou de sua ausência. No entan-

to, tanto uma quanto outra, podem ser impactadas pela capacidade da organização 

em gerir as mudanças durante os processos, orientando a organização ao sucesso 

ou fracasso.  

 

Esta pesquisa propõe um método de avaliação quali-quanti que visa proporci-

onar uma ferramenta adicional de avaliação, que contribuirá para tomada de decisão 

baseada em fatores que movimentam a engrenagem organizacional. 

 

 

1.1.5 Delimitação da pesquisa 

 

 

Para delimitação do modelo, o estudo teve como público-alvo consultores 

empresariais que atuam em entidades privadas sem fins lucrativos, pequenas, mé-

dias e grandes organizações nacionais e internacionais, bem como profissionais au-

tônomos que atuam na prestação de serviço de consultoria empresarial, com foco 

em gestão organizacional, estratégia organizacional liderança, processos de negó-

cios, desenvolvimento organizacional, inovação e sustentabilidade no estado do Rio 

de Janeiro. 

 

 

1.1.6 Estrutura do Trabalho 

 

 

Este estudo está estruturado em seis capítulos que são delineados a seguir. 

 

O primeiro capítulo consiste em apresentar os princípios que fundamentam o 

estudo, contendo a contextualização da pesquisa, a situação-problema, o objetivo 
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geral e os específicos, assim como as questões norteadoras do estudo, a justificati-

va, a relevância e a delimitação da pesquisa. 

O segundo capítulo contempla a revisão da literatura que fundamenta a pes-

quisa, abordando: entropia, sistemas, organização, gestão organizacional e estraté-

gia. 

O terceiro capítulo caracteriza a metodologia de pesquisa, isto é, as ferramen-

tas que possibilitarão a consubstancialização dos objetivos planejados. Outrossim, 

expõe os aspectos metodológicos que sustentam e direcionam o pesquisador nos 

processos de coleta, organização e análise dos dados. 

O quarto capítulo apresenta e analisa os resultados da pesquisa a partir dos 

dados coletados do questionário aplicado ao público-alvo; e apresenta a proposta de 

método de avaliação quali-quanti de sistemas de gestão sob a ótica da entropia. 

 

O quinto capitulo apresenta a proposta de método de avaliação da entropia 

em sistemas abertos, seus padrões, parâmetros, fases de aplicação e análises de 

resultados. 

 

O sexto capítulo apresenta as conclusões e propostas para estudos futuros. 

 

 

1.2 ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA 

 

 

1.2.1 Pesquisa de dados nas bases Scopus, SciELO e Web of Science 

 

 

O estudo bibliométrico foi realizado nas bases de dados, considerando o gênero 

textual artigo, em todas as coleções e periódicos em inglês e português, contem-

plando publicações no período de 2008 a 2017 e tendo como foco a área de Social 

Sciences em todos os índices e anos pesquisados e classificados como citáveis, não 

sendo restringida região geográfica. 
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O período de corte foi delimitado após a pesquisa evidenciar uma evolução no 

volume de pesquisas referente ao tema, tendo sido primeiramente avaliados os nú-

meros de publicações entre os anos de 2000 e 2017, e em seguida os últimos dez 

anos, período em que se pode observar uma curva ascendente, justificando o recor-

te, conforme ilustrado no Gráfico 1. 

 

 
      Gráfico 1 – Evolução das pesquisas sobre entropia - 2000 a 2017 
      Fonte: O autor com referências nas bases Scopus, SciELO e Web of Science, 2018. 

 

 

O estudo está restringido pelo tema “Entropia”, no que tange à segunda lei da 

termodinâmica, com pesquisa nas bases dos dados Scopus, SciELO, Web of Scien-

ce, no período de 1 de janeiro a 31 de maio de 2018.  

 

No que se refere aos livros nacionais ou estrangeiros, o corte está delimitado pe-

lo mesmo período, com incorporação de dados anteriores a esta demarcação, em se 

tratando de embasamento científico preponderante para sustentação do tema da 

pesquisa. 

 

Nas bases de dados, foi empregada a técnica de busca por meio de palavras-

chave, com o uso dos operadores lógicos booleanos AND e/ou OR através da asso-



 
23 

 

 

ciação das palavras de busca. A busca está definida na categoria “artigos”, estes 

resultados são apresentados na Tabela 1. 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Palavras-chave da pesquisa geral 

 
Fonte: Elaborada pelo autor com referência em Scopus, SciELO e Web of Science, 2018. 

 

 

Após a avaliação dos objetivos dos artigos a pesquisa foi refinada (Tabela 2) por 

palavras associadas, o que possibilitou restringir os resultados e manter o foco no 

objeto proposto neste estudo. 

Palavras-chave Operador  Scopus  SciELO

Query Qtde Qtde Query Qtde

entropia-entropy ("entropia" OR "entropy") 209.129 603 (TS=(entropia* OR entropy)) 131.751

entropia-entropy-

estratégia-strategy

 ("entropia") OR ("entropy") AND 

("estratégia") OR ("strategy")
5.149 588

 

((TS=(entropia* OR entropy*)) AND 

(TS=(estrategia* OR strategy*))) 

2.083

entropy-business ("entropy") AND ("business") 430 6 ((TS=(entropy* AND business))) 243

gestão-entropia ("gestão") AND ("entropia") 19 9 - -

entropia- entropy-

adminisração-

administration

 ("entropia¨") OR ("entropy") 

AND ("administração") OR  

("administration")

5 3

 (((((TS=(entropia* OR entropy*)) 

AND (TS=(administraçao* OR 

administration*))))))

274

entropia- entropy-

plannejamento-

planning

 ("entropia") OR  ("entropy") AND 

("planejamento") OR 

("planning")) 

24.491 387

((((((TS=(entropia* OR entropy*)) 

AND (TS=(planejamento* OR 

planning*))))))) 

906

entropia-Entropy-

Gestão-Management

("entropia") OR ("entropy") AND 

("management")
4.572 39

((((((TS=(entropia* OR entropy*)) 

AND (TS=(gestão* OR 

management*))))))) 

2.634

entropia- entropy- 

estratégia-strategy-

negócios-business

("entropia") OR  ("entropy") AND 

("strategy") OR ("estratégia") 

AND ("negócios") OR 

("business")

210 1

 ((TS=(entropia* OR entropy*)) 

AND (TS=(estratégia* OR 

strategy*)) AND (TS= (negócios* 

OR business*)))

83

entropy-strategy-

business

("entropy") AND ("strategy") 

AND ("business")
208 1

((((TS=( entropy AND strategy 

AND business*))))
101

entropy-open system-

economy

("entropy") AND  ("open system") 

AND ("economy")
397 1

(((((TS=( entropy AND open 

system AND economy*)))))) 
19

Total geral 244.610 1.638 138.094

 Web of Science

Tempo estipulado: base completa
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Tabela 2 – Pesquisa refinada 

 
     Fonte: Elaborada pelo autor com referência em Scopus, SciELO e Web of Science, 2018. 

 

A seleção dos artigos adotados neste estudo se deu após a leitura dos resumos 

e análise da abordagem dos autores em consonância com o tema proposto nesta 

pesquisa, bem como a repetição nas bases de dados, não sendo assim considera-

dos; e são apresentados na Tabela 3, e relacionados no Apêndice A distribuídos por 

autor, fonte e ano de publicação.  

 

Tabela 3 – Artigos eleitos para pesquisa por ano de publicação 

Palavras-chave Operador  Scopus  SciELO

Query Qtde Qtde Query Qtde

entropy-strategy-business
("entropy") AND ("strategy") 

AND ("business")
208          1

 ((((TS=( entropy AND strategy 

AND business*))))) 
101

entropy-open sytem-economy
("entropy") AND ("open system") 

AND ("economy")
7              1

(((((TS=( entropy AND open 

system AND economy*))))))
19

entropy-open system-business
("entropy") AND ("open system") 

AND ("business")
20            -

((((((TS=( entropy AND open 

system AND business*))))))) 
12

Total 235 2 132

 Web of Science

Tempo estipulado: 2008 - 2017
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     Fonte: O autor (2019) com referência nas bases Scopus, SciELO e Web of Science, 2018. 

 

 

A dissertação de GRECIO (2016) foi obtida através de pesquisa no banco de 

dados Web of Science, tendo sido eleita por sua abrangência e coerência com o te-

ma deste estudo serem atuais e representarem as ciências que o norteiam.  

 

Os livros nomeados para pesquisa são: VON BERTALANFFLY (2015); 

MCAULEY; JOHNSON; DUBERLEY (2013); e também BEN (2016). Para a Metodo-

logia, foram adotados: SWEENEY; A WILLIAMS; ANDERSON, (2016), GRAY 

(2012); SANTOS (2015) e BAILEY (1990). 

 

1.2.2 Configuração da pesquisa de dados  

 

 

No que se refere aos idiomas dos documentos eleitos, o Quadro 1 demonstra 

o percentual por idioma. 

 

Ano SciELO Scopus
Web of 

Science

Universida

de

Centro de 

Pesquisa 
Total 

2008 1 1

2009 2 2

2010 1 3 4

2011 1 1

2012 1 1

2013 1 2 1 2 6

2014 4 3 2 1 10

2015 3 1 2 1 7

2016 1 2 2 1 6

2017 1 1 2 4

Total 10 12 6 9 5 42
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               Quadro 1 – Arquivos eleitos para pesquisa por idioma 
               Fonte: O autor (2018) 

 

A revisão da literatura proporcionou uma descrição detalhada e análise crítica 

sobre o estado atual do conhecimento, e partir dela suscita questões para a evolu-

ção do saber e sustenta o objetivo da pesquisa (GRAY, 2012). 

 

Os contextos foram definidos com base na concepção teórico-metodológica 

da pesquisa, no problema da pesquisa, bem como na prática proposta neste estudo. 

Além disso, as questões específicas e objetivos foram estabelecidos tomando como 

referência a revisão da literatura obtida e suas inter-relações com o objetivo geral 

proposto neste estudo. 

 

 

 

 

1.2.3 Delimitação da pesquisa de dados 

 

 

A revisão da literatura proporcionou uma descrição detalhada e uma análise 

crítica sobre o estado atual do conhecimento, e partir dela suscita questões para a 

evolução do saber e sustenta o objetivo da pesquisa (GRAY, 2012). 

 

Os contextos foram definidos com base na concepção teórico-metodológica 

da pesquisa, no problema da pesquisa, bem como na prática proposta neste estudo. 

Além disso, as questões específicas e objetivos foram estabelecidos tomando como 

referência a revisão da literatura obtida e suas inter-relações com o objetivo geral 

Base de Dados Inglês Português Total

Scopus 83% 17% 100%

SciELO 60% 40% 100%

Web of Science 100% 0% 100%

Centro de Pesquisa 100% 0% 100%

Universidade 78% 22% 100%

Total 81% 19% 100%
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proposto neste estudo. O Quadro 2 ilustra as relações entre contexto, questões e 

objetivos da pesquisa. 

 

 
           Quadro 2 – Delimitação base da revisão da literatura 
           Fonte: O autor (2018) 
 

 
O Quadro 3 demonstra a interface do tema da pesquisa e o referencial teóri-

co. 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C1- Aplicação da segunda 

lei da termodinâmica nas 

estratégias organizacionais.                            

OE1-Compreender os principais fatores que

impactam a entropia organizacional.

C2-Nível de 

compromentimento da 

gestão com a estratégia 

organizacional.

OE2-Demonstrar como as organizações podem

adotar os princípios da entropia nas estratégias

organizacionais.

C3- Teoria e Prática 

organizacional

OE3-Identificar fatores intrínsecos à gestão

que gerem mais ou menos ga-nho ou perda de

energia. 

OGP- Desenvolver um método

de avaliação quali-quanti para

elevar o nível de compreensão

das práticas de gestão sob a

ótica da entropia em sistemas

de abertos.

Objetivos específicos da pesquisaContexto Objetivo geral da pesquisa
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Quadro 3 – Interface das questões da pesquisa e revisão da literatura 
Fonte: O autor (2018) 
 

 

 

Objetivos 

específicos

Revisão da 

Literatura
Autor Ano

ALI, Fahad; HE, Rongrong; JIANG, Yuexiang. 2017

VOZNA, Liudmyla Yu. 2016

URSACESCU, Minodora; CIOC, Mihai. 2016

QUARATI, Piero; LISSIA, Marcello; SCARFONE, Antonio. 2016

GREGIO, Nivaldo de Oliveira. 2016

SANTAMARÍA-BONFIL, Guillermo; FERNÁNDEZ, Nelson; GERSHENSON, 

Carlos. 
2015

ARAÚJO, Uajará Pessoa; SANCHES JÚNIOR, Paulo Fernandes; GOMES, 

Almiralva Ferraz.
2015

VASCONCELLOS, Áurea R.; RODRIGUES, Clóves G.; LUZZI, Roberto. 2015

BRUYN, Peter de et al. 2014

RĂDULESCU, Răzvan 2014

RĂDULESCU, Răzvan 2013

BRUYN, Peter de et al. 2013

FOSTER, John Bellamy; BURKETT, Paul. 2008

BARRETT, Richard. 2010b

BAILEY, K.D. 1990

BOLISANI, Ettore; BRATIANU Constantin. 2017

CEPTUREANU, Sebastian Ion; CEPTUREANU, Eduard Gabriel; MARIN, 

Irinel. 
2017

HONGKUN, Li; JIANHONG, Chen; SHENG, Wei Li Deren. 2016

CHAPPELL, David; DEWEY, T. Gregory 2015

VON BERTALANFFLY, Ludwig.  2015

MARKINA, Irina; DYACHKOV, Dmytro. 2014

MARTÍNEZ, Berumen Héctor A.; LÓPEZ, Torresa Gabriela C.; ROMO, 

Laura Rojas. 
2014

ALMEIDA-SANTOS, Paulo Sérgio; ROCHA, Irani; HEIN, Nelson. 2014

JOHNSON, John J.; TOLK, Andreas; SOUSA-POZA, Andres. 2013

CHANG, Yi-fang. 2013

MCAULEY, John; JOHNSON, Philip; DUBERLEY, Joanne.  2013

JING, Duan. 2011

PRAHALAD, C.k. 2010

LEE, Hannah. 2010

BARRETT, Richard. 2010b

CEPTUREANU, Sebastian Ion; CEPTUREANU, Eduard Gabriel; MARIN, 

Irinel. 
2017

ALI, Fahad; HE, Rongrong; JIANG, Yuexiang. 2017

CEPTUREANU, Eduard Gabriel; CEPTUREANU, Sebastian Ion; POPESCU, 

Doina. 
2017

PEDROSA, Breno Viotto. 2015

ARAÚJO, Uajará Pessoa; SANCHES JÚNIOR, Paulo Fernandes; GOMES, 

Almiralva Ferraz.
2015

GOHIL, Sandip; DESHPANDE, Prakash. 2014

CHUN, Xia Yang; HAN, Min Liu; XING, Xiu Wang. 2013

MCAULEY, John; JOHNSON, Philip; DUBERLEY, Joanne. 2013

JING, Duan. 2011

BARRETT, Richard. 2010a

KÜMMEL, Reiner. 2016

BEN, Naim Arieh.  2016

RĂDULESCU, Răzvan 2014

RĂDULESCU, Răzvan 2013

ANNILA, Arto; SALTHE, Stanley. 2009

STEPHEN, Damian G.; DIXON, James A. 2009

OE1-Compreender 

os principais 

fatores que 

impactam a 

entropia 

organizacional.

OE3-Identificar 

fatores intrínsecos 

à gestão que 

gerem mais ou 

menos ga-nho ou 

perda de energia. 

2.4 Gestão 

Organizacional e 

entropia

2.5 Economia, 

estratégia e 

entropia

OE2-Demonstrar 

como as 

organizações 

podem adotar os 

princípios da 

entropia nas 

estratégias 

organizacionais.

2.3 Entropia, 

Sistemas e 

Organização

2.2 Entropia 
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Este capítulo apresenta a revisão da literatura, desenvolvida através de levan-

tamento bibliométrico tendo como premissa o modelo de Hart (2001), que define a 

revisão da literatura através da analogia com uma jornada. Segundo o autor, é como 

passear observando o entorno e montar acampamento. Parando para explorar com 

mais profundidade, discriminando, sintetizando e analisando mais detalhadamente, 

ao final da pesquisa bibliográfica, é possível compreender o tema, sua história, as 

fontes, autores, abordagens metodológicas, teorias e descobertas, conforme ilustra-

do na Figura 1 (GRAY, 2012). 

 

 
 Figura 1 – Jornada da Pesquisa Bibliográfica 
 Fonte: Gray (2012, p.86) 

 

A revisão da literatura está baseada na pesquisa qualitativa e explicativa atra-

vés de técnica indireta, utilizando-se de bases de dados Scopus, SciELO e Web of 

Science, livros, artigos científicos e periódicos nacionais e estrangeiros através de 

pesquisas na rede mundial de computadores, em sites de universidades e centros 

de pesquisas. Após a coleta de dados, procedeu-se à análise em busca de padrões 

relacionais às variáveis de pesquisa, a partir da qual resultou a conclusão generalis-

ta (GRAY, 2012). 

 

A análise das principais ideias presentes nas concepções dos autores e de 

conceitos que ofereçam sustentação ao problema proposto tem a finalidade de fun-

damentar a égide teórica necessária para a sustentação do tema, bem como salien-

Viajar Montar acampamento Viajar Montar acampamento Especificar e integrar

História do tema

Obras e autores 

fundamentais 

Debates e argumentos

Pressupostos 

metodológicos

Teorias e conceitos

Conclusões

Críticas

Escolher 

possíveis itens 

relevantes

Ler, analisar e 

discriminar itens

Analisar e categorizar 

conteúdos

Integrar e sintetizar 

conteúdos

Ampla busca por 

livros, artigos  e 

outras fontes

Pesquisa dirigida a um 

foco

Ampla 

busca 

por 

literatura 

cinzenta

Foco

2  REVISÃO DA LITERATURA 
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tar os enfoques de diferentes autores, sumarizar conceitos para a concepção do 

questionário auto-aplicado e demonstrar a perspectiva do tema na atualidade. 

 

A perspectiva teórica deste estudo se baseia no paradigma da epistemologia 

do positivismo, baseada em sua essência de que a realidade consiste no que está 

disponível aos sentidos, de que a investigação deve se basear na observação cientí-

fica. 

 

Os textos foram analisados, organizados e sintetizados de acordo com a crono-

logia da evolução dos estudos considerados nesta pesquisa e suas contribuições 

para satisfazer o objeto de estudo. A estrutura da revisão da literatura está organiza-

da em três segmentos, conforme a Quadro 4. 

 

 
              Quadro 3 – Segmentos base de dados da pesquisa 

         Fonte: O autor (2018) 

 
 

A seleção dos livros baseia-se nas referências contempladas nos artigos ana-

lisados e apresentados na Tabela 4, bem como nos autores do estado da arte e 

seus pressupostos teóricos que norteiam a gestão de negócios e as organizações 

empresariais. 

 Tabela 4 – Documentos utilizados na pesquisa 
 

 
                                                Fonte: O autor (2018) 

Segmento Contempla

I
Descrição do levantamento obtido nas bases de

Dados Scopus,  SciELO e Web of Science. 

II

Descrição do levantamento através de livros, artigos,

dissertações (banco de universidades nacionais e

internacionais), literatura cinzenta e fontes

documentais.

III
Análise dos conteúdos e leitura daquelesos queais se 

relacionavam ao tema de pesquisa.

Classificação Quantidade Percentual

Artigos 42 84%

Dissertação 1 2%

Tese 1 2%

Livros 6 12%

Total 50 100%
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Adiante, determina-se a análise bibliométrica efetuada nas bases de dados su-

pracitadas e os resultados obtidos. 

 

 

2.1 ENTROPIA 

 

 

A definição da palavra “entropia” é derivada do grego en + tropein – “Conteú-

do de transformação” – ALI, HE e JIANG (2017). De acordo com Araújo, Sanches 

Júnior e Gomes (2015), é difícil ter uma compreensão clara do conceito de entropia, 

e mesmo os especialistas em física chegam a confessar que não existe uma boa 

resposta para a questão sobre o que é essa grandeza. Ainda segundo os autores, se 

é assim para eles, imagine para os leigos. Segundo os cientistas, a entropia é um 

termo abstrato, obscuro e negativo, que os obriga a uma reverência, dada a conexão 

da entropia com a termodinâmica, considerando-a uma força perversa que levará a 

raça humana ao perecimento devido à degradação da energia do universo. 

 

A entropia serve como uma medida de quão próximo um sistema está do 

equilíbrio; ou ainda, como uma medida da desordem no sistema. Assim, um sistema 

herda esse atributo, que se maximiza ou minimiza-se em relação à quantidade de 

energia contida no sistema (RĂDULESCU, 2013). 

 

Ademais, a entropia pode ser definida como uma medida de incerteza do es-

tado de um sistema, caracterizando o estado deste, tanto no sistema fechado (per-

mite troca de calor com o ambiente, mas não permite a troca de matéria) quanto no 

sistema aberto (que permite troca de calor e de matéria). Pode também sinalizar a 

direção da evolução de um sistema (GRAY, 2013). 

 

A ponderação dos fundamentos da física (termodinâmica) nas Ciências Soci-

ais deve ser feita evitando um emprego impreciso ou equivocado que gere ambigui-

dades, bem como permita o uso do conhecimento de uma área da ciência em outra; 

deve respeitar o conceito original e contemplar uma analogia ponderada, ainda que, 
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no caso da entropia, o estado da arte deva ser mantido, explicitando-se a tipologia 

empregada, Como a entropia termodinâmica, de Clausius; entropia estatística, de 

Boltzmann; entropia da informação, de Shannon; e entropia social, de Bailey, man-

tendo as ideias associadas, mas com aplicações diferentes (ARAÚJO, SANCHES 

JÚNIOR; GOMES, 2015) (VASCONCELLOS; RODRIGUES; LUZZI, 2015). O Qua-

dro 5 traz as definições dos princípios da entropia segundo os autores eleitos neste 

estudo ou por eles referenciados em segunda ou terceira ordem. 

 

Origem Descrição 

CLAUSIUS 
(1864) 

A energia do universo permanece constante. A entropia do universo 
em todos os momentos se move em direção ao máximo. 

MORGAN, G., 
(2007) 

A entropia é uma característica dos sistemas fechados, que tem a 
tendência de se deteriorar e parar. Os sistemas abertos se susten-
tam importando energia para compensar as tendências entrópicas, 
caracterizando-se por entropia negativa. 

BAILEY, K.D. 
(1990) 

Em sua descrição da teoria da entropia social, postula que “a ordem 
não é um valor constante, mas uma questão de grau. A ordem pode 
variar de zero baixo (aleatoriedade ou máxima entropia) a uma alta 
previsibilidade perfeita (afastamento máximo da aleatoriedade ou 
entropia) ”. 

(BRUYN et al., 
2014) 

Número de possíveis microestados consistentes com o mesmo ma-
croestado desse sistema. O macroestado se refere ao todo de ex-
ternamente observáveis e mensuráveis (macroscópico) proprieda-
des de um sistema (tipicamente temperatura ou pressão de um gás), 
enquanto o microestado representa o conjunto de propriedades mi-
croscópicas das constituintes partes do sistema (isto é, módulos e 
partículas). Geralmente, umas miríades de combinações diferentes 
de microestados podem resultar em um macroestado específico (ou 
seja, muitas configurações diferentes das moléculas incorporadas no 
recipiente, resultando na mesma temperatura). Quanto maior o nú-
mero de microestados consistentes com um macroestado (ou seja, 
multiplicidade), maior torna-se o grau de entropia, de acordo com a 
termodinâmica estatística. (BOLTZMANN, L., 1972). 

SHANNON, C. 
E.; WEAVER, 

W., (1964) 

A quantidade de informação que um sistema possui é uma medida 
do grau de incerteza que existe ao se tentar predizer sua evolução 
temporal, assim sendo a Entropia de Shannon. Shannon propôs 
uma medida de entropia que corresponde à Entropia de Boltzmann-
Gibbs em termodinâmica. Essa medida possui um duplo significado 
de incerteza e informação, mesmo quando este último termo é mais 
tarde desestimulado. 

A entropia negativa significa que um sistema, para sobreviver, deve 
absorver mais energia do que libera. 

SANTAMARÍA- 
BONFIL; 

FERNÁNDEZ; 
GERSHENSON, 

(2015) 

A entropia negativa ou negentropia pode ser definida como o déficit 
específico de entropia de um subsistema em relação ao caos cir-
cundante. Entropia negativa é usada em informações teóricas para 
medir a distância até a normalidade e mede a diferença de entropia 
entre uma determinada distribuição e a distribuição gaussiana, que é 
a distribuição com maior entropia. 
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     Quadro 4 – Princípios de Entropia  
      Fonte: O autor (2018) 

                                                                                                                                             (Continua) 

Origem Descrição 

QUARATI; LISSIA; 
SCARFONE 

(2016); 
URSACESCU; 
CIOC (2016) 

A Teoria da informação afirma que entropia é um grau de incom-
pletude, de incerteza de conhecimento. As ciências naturais defi-
nem a entropia como um grau de desordem em um sistema. En-
tropia é um grau de probabilidade de atualização de qualquer es-
tado macroscópico. Entropia é um valor físico da área da termodi-
nâmica que caracteriza repetibilidade de um processo ou impossi-
bilidade da sua repetição. 

QUARATI; LISSIA;  
SCARFONE 

(2016) 

A noção de entropia social reflete uma natureza de caos na vida 
humana, que pode sofrer modificações em diferentes níveis e des-
truição de uma vida humana individualizada, que é o mundo da 
cultura. O aspecto histórico da entropia é usado para a explicação 
do fenômeno da versão alternativa da história (histórica invariân-
cia e variância do processo). 

BRUYN et al., 
(2013) 

A entropia como expressa na segunda lei da termodinâmica é 
considerada um princípio fundamental nas ciências tradicionais da 
engenharia. Embora muitas versões existam, todas as aborda-
gens têm basicamente a intenção de expressar a (crescente) 
quantidade de complexidade, incerteza (ou seja, falta de informa-
ção) e tendência das partículas para interagir dentro de um siste-
ma. 

     Quadro 5 – Princípios da Entropia 
     Fonte: O autor (2018)

1
 

 

 

Para efeito desse trabalho, o princípio de entropia de Bruyn et tal. (2013) é 

empregado como base da pesquisa.  

 

 

2.2  ENTROPIA, SISTEMAS E ORGANIZAÇÃO 

 

 

O conceito de entropia teve origem nas ciências naturais e só recentemente 

foi aplicado nas ciências sociais (ALI; HE; JIANG, 2017) (JOHNSON; TOLK; 

SOUSA- POZA, 2013). Segundo Barrett (2010b), a “entropia” é um tema tão impor-

_____________ 
1
 ARAÚJO, Uajará Pessoa; SANCHES JÚNIOR, Paulo Fernandes; GOMES, Almiralva Ferraz. Desa-

fiando a interdisciplinaridade na ciência administrativa: o caso da entropia. 2015. Cad. EBAPE.BR, v. 
13, nº 4, Artigo 1, Rio de Janeiro. Disponível em: <http://bibliotecad igital.fgv.br/ojs/inde 
x.php/cadernosebape>. Acesso em: 20 nov. 2017. 
Boltzmann, L. Lectures on Gas Theory. [S.l.]. Dover Publications,1995. 

SHANNON, C. E.; WEAVER, W. The Mathematical Theory of Communication. 10. ed. Illinois: 
The University of Illinois Press, 1964. 132 p 



 
34 

 

 

tante para os sistemas, que pode determinar o sucesso ou fracasso de uma gestão, 

dependendo de como é compreendida e tratada. O autor ainda reforça a necessida-

de de reduzir a entropia pessoal dos líderes para melhorar o desempenho de uma 

organização, bem como analisar o impacto dela sobre a cultura organizacional. 

 

Para um melhor desempenho organizacional, é necessário que as organiza-

ções se reestruturem de tempos em tempos, e essa reestruturação pode exigir que 

um novo conjunto de ideias e conhecimentos sejam trazidos para a organização. 

Assim, pode gerar efeitos positivos ou negativos sobre a estrutura da organização e 

afetar a entropia associada, conforme mostra a Figura 2. Pode-se observar como as 

organizações se afastam de sua estrutura ideal (CHAPPELL; DEWEY, 2015); quan-

do não há inovação, capacidade de gerir as mudanças e ausência de reestrutura-

ção. 

 

 

  Figura 2 – Dependência funcional hipotética de um desempenho das organizações e sua entropia 
  Fonte: O autor (2018) 

 

A seguir o são apresentadas algumas das descrições da entropia em diferen-

tes áreas do conhecimento. 

 

2.2.1 Entropia organizacional  
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Ainda citando Barrett (2010b), que discorre sobre o que ocorre com os siste-

mas mecânicos, isso também é verdade para sistemas humanos, como as organiza-

ções. A quantidade de energia que sai de uma organização (trabalho de valor agre-

gado) é igual à quantidade de energia que se coloca menos a quantidade de energia 

necessária para manter a organização em funcionamento. 

 

Nesse caso, o grau de disfunção ou distúrbio em uma organização é alto, de-

vido a fatores, tais como: controle excessivo; cautela; confusão; burocracia; hierar-

quia; concorrência e culpa, gerando uma demanda maior de energia para que os 

empregados tenham suas atividades concluídas. Essa energia adicional é chamada 

de entropia, porque é causada por fatores que são endêmicos para a cultura da or-

ganização. A energia envolvida na superação da entropia cultural é uma energia que 

não está disponível para trabalho como valor agregado (BARRETT, 2010a).  

 

O fator motivacional, a partir dessa abordagem, torna-se elemento chave para 

compreender a entropia organizacional. Dentre os fatores motivacionais, pode-se 

citar: encontrar significado contribuindo para uma visão inspiradora; desafios intelec-

tuais e operacionais; orgulho em desempenhar bom trabalho; amizade, colegialida-

de; reconhecimento; benefícios e recompensas financeiras (BARRETT, 2010a). 

 

No contexto da economia, segundo Vozna (2016), alguns economistas, em 

suas tentativas de explicar o equilíbrio ou o desequilíbrio do mercado, aplicam-se à 

física estatística e, portanto, aos princípios fundamentais da termodinâmica que li-

dam com a entropia. 

 

Além disso, uma vez que, entre outras definições, a entropia é uma medida de 

desordem, é natural considerar se tal noção é aplicável para analisar o caráter de 

ordem das estruturas de mercado. A partir desse ponto de vista, parece promissor 

examinar o mercado de concorrência perfeita, na medida em que, na economia mo-

derna, esse tipo de mercado serve como ponto de partida na análise comparativa 

das principais estruturas do mercado (BOLISANI; BRATIANU, 2018). 
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2.2.2 Entropia nos sistemas mecânicos 

 

 

Nos sistemas mecânicos, a quantidade de energia que o sistema recebe é 

igual à quantidade de energia que nele é inserida menos a quantidade de energia 

que é necessária para manter o funcionamento do sistema. Quando há desgastes de 

seus mecanismos, o sistema tem o desempenho reduzido e a fricção aumenta. Por 

consequência, o desempenho do sistema é prejudicado, ficando abaixo de seu ponto 

de trabalho ideal. Nesse ponto, o sistema necessita de mais energia para manter 

seu desempenho, o que é chamado de entropia, que é a energia necessária para 

manter o funcionamento do sistema (BARRETT, 2010b).  

 

Quando a entropia é baixa, a energia disponível para realizar trabalhos úteis é 

máxima, e o sistema opera no seu melhor desempenho. Quando a entropia é alta, a 

energia disponível para fazer trabalho útil é baixa, resultando em baixo desempenho 

(BARRETT, 2010b). 

 

 

2.2.3 Entropia Social 

 

 

Partindo do pressuposto segundo o qual a evolução social e empresarial mos-

tra que os acontecimentos atuais são vistos de forma diferente de como eram no 

passado e, muito provavelmente, de como serão no futuro, esses critérios de mu-

dança permitem uma nova visão estratégica dos negócios. A Entropia Social ilumina 

os problemas fundamentais da análise da sociedade, com uma abordagem de equi-

líbrio, um novo quadro de referência construída sobre princípios micrológicos con-

temporâneos, incluindo a teoria geral dos sistemas e teoria da informação (ARAÚJO; 

SANCHES JÚNIOR; GOMES, 2015).) 

 

A Teoria da Entropia Social (SET) é uma abordagem macrossociológica. Di-
tado de Durkheim (1950, 1951) de que a sociedade existe sui generis. As-
sim, grande parte da análise da SET utiliza a sociedade holística como base 
unidade de análise, e as variáveis de interesse são aquelas que podem ser 
consideradas propriedades da sociedade como um todo. No entanto, como 
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também incluí o estudo de componentes da sociedade, no momento, utili-
zamos organizações, grupos e indivíduos como as respectivas unidades de 

análise (...) (BAILEY, 1990). 
 

2.3.4 Entropia Cultural 

 

A indicação do nível de alinhamento da missão em uma cultura organizacional 

é composta de três elementos:  

 

Fatores que atrasam a organização e impedem a rápida tomada de deci-
sões: burocracia, hierarquia, confusão, combate a incêndios e rigidez. 
Fatores que causam atrito entre os funcionários. 
Fatores que impedem os funcionários de trabalhar de forma eficaz: controle, 
cautela, microgestão, foco de curto prazo, insegurança no trabalho, aversão 
ao risco e territorialismo (BARRETT, 2010b, p.1). 

 

Na visão de Barrett (2010b), a transformação cultural pode ser explicada atra-

vés de quatro diferentes pontos, conforme mostrados na Figura 3. 

 

 
      Figura 3 – Quadrantes necessários para toda mudança do sistema organizacional 

                   Fonte: Barrett (2010a) 

 

Alinhamento pessoal: Deve haver um alinhamento entre os valores e cren-
ças de indivíduos e suas palavras, ações e comportamentos.  
Alinhamento estrutural: Deve haver um alinhamento entre os valores decla-
rados de organização e os comportamentos da organização, institucionali-
zados nas estruturas, sistemas, processos, políticas, incentivos e procedi-
mentos, isto é, que os valores da organização sejam totalmente refletidos 
em todos as estruturas, sistemas, processos, políticas, incentivos e proce-
dimentos da organização para institucionalizar a cultura. 
Alinhamento de valores: Deve haver um alinhamento entre os valores pes-
soais de funcionários e os valores declarados da organização. É importante 
que todos os funcionários se sintam em casa na organização e podem tra-
zer consigo trabalhos externos. 
Alinhamento de missão: Deve haver um alinhamento entre o senso de moti-
vação e propósito de todos os funcionários e a missão e visão da organiza-
ção. É importante que todos os funcionários, gerentes e líderes tenham uma 
visão clara entre o trabalho que fazem todos os dias e a missão ou visão da 

Ambiente Interno Ambiente Externo

In
d
iv

id
u
a
l

C
o
le

ti
v
o

Alinhamento pessoal

Alinhamento estrutural

Alinhamento de valores Alinhamento da Missão



 
38 

 

 

organização, para que eles saibam como fazem a diferença BARRETT, 
2010a, p.3). 

 

 
2.2.5 Entropia Informacional 

 

 

A Teoria da informação, proposta em 1948 por Claude E. Shannon, está re-

lacionada tanto com as questões relativas à Teoria da comunicação quanto com as 

questões relativas a diversas áreas do conhecimento, como: criptografia e criptoa-

nálise, Teoria de probabilidade, Inteligência Artificial, economia, entre outras apli-

cações (ALMEIDA-SANTOS; ROCHA; HEIN, 2014). 

 

A Teoria da informação é uma área que fornece as características de siste-

mas dinâmicos e seus comportamentos, incluindo comportamentos e relaciona-

mentos não lineares. Inspirado no trabalho de Shannon, Haken (2006) diz que essa 

informação é quantificável como a quantidade de ordem ou organização fornecida 

por uma mensagem (JING, 2011). 

 

A gestão da informação e comunicação nas organizações na Era do Conhe-

cimento é a base para uma gestão eficiente e eficaz. As organizações possuem 

uma variada gama de informações, formas de expressão e canais de comunicação, 

em menor ou maior escala. Segundo a teoria da informação de Shannon, a entro-

pia é uma medida genérica que pode ser aplicada a qualquer sistema no qual exis-

ta informação (JING, 2011). 

 

Além disso, com a evolução e revolução da Tecnologia da Informação (TI), 

as mudanças tendem a ser mais rápidas a cada dia, demandando novas tecnologi-

as. Com base nesse cenário, torna-se importante e com implicações práticas o 

princípio do aumento da entropia na formulação da tecnologia estratégica de pa-

dronização na indústria de TI e em outras que poderão se beneficiar dessa entropia 

da informação (HONGKUN; JIANHONG; SHENG, 2016). 
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2.2.6 Entropia Pessoal 

 

 

A entropia pessoal é a quantidade de energia dirigida pelo medo que uma 

pessoa expressa em seu dia-a-dia nas interações com outras pessoas. A energia 

dirigida pelo medo surge das crenças conscientes e subconscientes do ego sobre o 

ego sobre às suas necessidades de deficiência. Esses medos derivam de três cren-

ças pessoais: 1) Eu não tenho o suficiente: crenças limitantes no nível de sobrevi-

vência são sobre não ter o suficiente do que precisa para se sentir seguro e protegi-

do; 2) Eu não sou amado o suficiente: limitar as crenças no nível de relacionamento 

é sobre não se sentir amado o suficiente para ser excetuado e protegido; e 3) Eu 

não sou suficiente: limitar as crenças no nível da autoestima é sobre não ser sufici-

ente para gerar o respeito ou reconhecimento da autoridade figura em sua vida ou 

em seus pares (BARRETT, 2018). 

 

A entropia pessoal dentro das organizações está intrinsecamente relacionada 

a entropia da liderança, a entropia dos líderes cria entropia cultural nas organiza-

ções. É uma medida do conflito, fricção e frustração que existe dentro de uma orga-

nização (LEE, 2010). 

 

As capacidades organizacionais interagem com a entropia dos executivos pa-

ra influenciar os modos de processamento de informações. Quando as empresas 

têm fortes capacidades de gestão de sua entropia, os executivos são sistematica-

mente mais capazes de exercer uma grande influência, com a capacidade para pro-

curar, absorver, analisar e interpretar eventos, tendências e informações dentro e 

fora da empresa. Em contraste, quando as capacidades das empresas são fracas, o 

desempenho dos executivos é reduzido, afetando suas habilidades de e envolver no 

modo sistemático, mas também a sua confiança nível de empreendedorismo corpo-

rativo (CEPTUREANU; CEPTUREANU; POPESCU, 2017). 
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2.2.7 Entropia Negativa 

 

 

A entropia negativa ou negentropia pode ser definida como o déficit específi-

co de entropia de um subsistema em relação ao caos circundante. A entropia nega-

tiva é usada na Teoria da Informação para medir a distância até a normalidade e 

mede a diferença de entropia entre uma determinada distribuição e a distribuição 

gaussiana, que é a distribuição com maior entropia (QUARATI; LISSIA; 

SCARFONE, 2016). 

Além disso, essa energia tem aplicações no mundo macroscópico, variando 

do biológico ao contexto cosmológico e à informação quântica. O conceito de ne-

gentropia também pode ser útil no mundo quântico de muitos corpos, por exemplo, 

em metais sólidos ou líquidos ou em plasmas estelares, onde pode explicar, a nível 

microscópico, como a redução da desordem ou aumento da informação pode resul-

tar no aumento das reações nucleares de fusão espontâneas ou induzidas 

(QUARATI; LISSIA; SCARFONE, 2016). 

 

De acordo com Ali, He e Jiang (2017), quanto maior a entropia, maior a de-

sordem. Já no mundo exterior, essa interage com o sistema, gerando assim a "en-

tropia negativa" no sistema. Quando a entropia negativa acumula até certo ponto, 

uma mudança qualitativa ocorre. Então, o sistema entra em um novo equilíbrio 

(CHANG, 2013). 

 

Neste estudo, a analogia com essa forma de energia negativa aplicada às 

Ciências Sociais está para o fator dado pela expressão positiva da entropia, com-

pacta e total, sempre aumentando durante evolução temporal. No entanto, a entro-

pia é composta por alguns termos, e pelo menos um deles representa uma contri-

buição negativa para a sua avaliação- (QUARATI; LISSIA; SCARFONE, 2016). 

 

A energia faz parte de todo o planeta, sem ela não haveria vida. Ainda que 

sua compreensão não seja fácil, não há evidências do contrário. O conceito mais 

empregado de energia é a capacidade de realizar um trabalho. Contudo, pode-se, 
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de maneira mais abstrata e geral, definir energia como, o que se fornece ou o que 

se perde para que um sistema sofra uma transformação (GREGIO, 2016). 

 

De acordo com Ben (2016), foi muito difícil não só para os físicos, mas tam-

bém para outros homens da ciência se reconciliarem com o golpe infligido à su-

premacia da mecânica pela ciência do calor, porque a única maneira pela qual o 

homem podia agir sobre a matéria diretamente era empurrando ou puxando, não 

podendo facilmente conceber qualquer agente no universo físico que tivesse um 

poder diferente. 

 

Desde o surgimento da termodinâmica, quando físicos reconheceram o ele-

mentar fato de que o calor sempre se move sozinho em uma única direção, do 

mais quente para o corpo mais frio, isso levou ao reconhecimento de que há fenô-

menos que não podem ser reduzidos à locomoção, ou seja, explicados pela mecâ-

nica, que até então era predominante (GRECIO, 2016 apud HALLIDAY, 2013, p. 

184). 

 

Além disso, a mente humana pode compreender um fenômeno claramente 

somente se ela puder representar esse fenômeno por um modelo mecânico. A par-

tir daí, surgia uma nova área da física, a termodinâmica, que é definida como “Um 

dos principais ramos da física e da engenharia, e dedica-se ao estudo das leis que 

regem a relação entre calor e outras formas de energia” (GRECIO, 2016 apud 

HALLIDAY, 2013). 

 

A primeira lei da termodinâmica, a entropia, conquistou seu lugar em face 

das leis mecanicistas newtonianas. Essa lei trata da conservação da matéria e 

energia, levando ao entendimento de que a mudança efetuada por matéria e ener-

gia é significativa. Sob a ótica da economia, essa nova ciência da termodinâmica 

permanece válida e alinhada aos mesmos princípios, pois a própria entropia é a 

natureza mais econômica de todas as leis naturais (GRAY, 2013).  

 



 
42 

 

 

A segunda lei da termodinâmica expressa que a quantidade de entropia de 

qualquer sistema isolado termodinamicamente tende a aumentar com o tempo até 

alcançar um valor máximo (FOSTER; BURKETT, 2008). 

Quando a energia está livre, ela perde a qualidade gradativamente. A 

energia sempre se esgota em todo e qualquer sistema onde possa ser empregada, 

não podendo mais ser usada para o mesmo propósito. Ela é um indicador da quan-

tidade relativa de energia em um sistema fechado ou aberto. A alta entropia signifi-

ca uma estrutura na qual a maioria ou toda a energia está ativa, e a baixa entropia 

é uma estrutura em que o oposto é verdadeiro (GRAY, 2013). É impossível que 

uma máquina qualquer, operando em ciclo, receba calor de uma fonte e execute 

uma quantidade equivalente de trabalho sem produzir nenhum outro efeito nas su-

as vizinhanças (GRECIO, 2016). 

 

A terceira lei da termodinâmica surgiu como uma tentativa de estabelecer 

um ponto de referência absoluto que determinasse a entropia. Também denomina-

da como lei de Nernst, em essência, afirma que o zero da temperatura absoluta 

nunca pode ser alcançado, mas “nunca” também é uma noção temporal que não 

precisa de relógio. A pressuposição da lei de Nernst é que a energia, assim como o 

tempo, é uma fraca variável cardinal e, portanto, o que se denomina energia no 

universo pode ser como um oceano, do qual se pode observar efetivamente ape-

nas as ondas em sua superfície (GRAY, 2013). 

 

Segundo os postulados da Teoria geral dos sistemas, existem leis isomórfi-

cas válidas para certas classes ou subclasses de sistemas, independente das pro-

priedades e natureza particulares de cada um. Esses postulados salientam que os 

sistemas abertos se mantêm em permanente fluxo de entradas e saídas, conser-

vando-se através de sua estruturação, transformação e modificação, e podendo ter 

seus resultados alterados mediante as diferentes condições iniciais e mudanças 

ocorridas em seu ambiente interno ou externo (BEN, 2016). 

 

A lei de Robert Pascale (1990) que define: “[...] para qualquer sistema se 

adaptar ao seu ambiente externo, seus controles internos devem incorporar varie-

dade em seus processos internos", sugere que esse princípio de variedade neces-
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sária está ligado ao conceito de organizações inovadoras e capazes de manter a 

automanutenção e autorreprodução. A automanutenção da organização consiste 

na sua capacidade de sustentar-se e está relacionada à variedade de maneiras pe-

las quais a organização pode responder ao ambiente. A ideia de autorreprodução 

significa que a organização pode crescer, desenvolver e formar novas divisões e 

estruturas de maneira responsiva (MCAULEY, JOHNSON; DUBERLEY, 2013). 

 

De acordo com Martínez, López e Romo (2014), um sistema pode ser des-

crito considerando três aspectos: 

 

Primeiro, o sistema tem uma estrutura que pode ser formalmente descrita. 
Segundo, um sistema exibe padrões de comportamento chamados funções, 
caracterizados por suas propriedades. 
Esses dois aspectos constituem a descrição estática de um sistema, que não 
considera a dimensão tempo, levando ao terceiro aspecto que descreve um 
sistema complexo: 
A forma e a função de um sistema não são estáticas, mas mudam com o 
tempo, flutuando dentro de uma faixa de probabilidade. Isto é descrito como 
uma flutuação complexa do sistema, uma qualidade que foi identificada e 
descrita por Prigogine, I. (1978). 
A flutuação da forma e função gera estados formais e funcionais diferentes, 
que tendem a um espaço de probabilidade, determinado pelo conjunto de 
todos os estados possíveis do sistema. Esse espaço é considerado um atra-
tor do sistema. Isso é importante para analisar os possíveis estados do sis-
tema e identificar os atratores relacionados ao desempenho dos sistemas 

(MARTÍNEZ, LÓPEZ; ROMO (2014, p.3-4). 
 

As organizações como sistemas abertos apresentam diversas interações 

que precisam ser consideradas pelas organizações dentro de seu contexto. Além 

disso, devem manter o equilíbrio entre as trocas de energia nos diversos subníveis 

do sistema, garantindo que o todo esteja alinhado. A seguir, são apresentados os 

principais aspectos que devem ser observados dentro da gestão organizacional 

como um sistema aberto conforme Figura 4. 
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     Figura 4 – Modelo de sistema 
     Fonte: Adaptada de Mcauley, Johnson e Duberley (2013, p.72) 

 

A visão central e a missão são as razões declaradas que sustentam o pro-
pósito central da organização. A ideologia está preocupada com as formas 
pelas quais a organização persegue seus objetivos. 
A liderança da organização é um subsistema chave. O líder é o "capitão do 
navio" que defende os valores centrais da organização e garante que as es-
tratégias estejam implementadas para sua operação  
A capacidade principal valorizada na organização são os tipos de especiali-
zação ou os tipos de qualidades que são esperados em diferentes níveis ou 
funções na organização. 
A tecnologia varia desde a infraestrutura de TI até o tipo de tecnologia usada 
na fabricação, ou até as formas pelas quais os membros devem se relacionar 
com a tecnologia. Em algumas organizações, as tecnologias são considera-
das veículos que permitem que os membros trabalhem de forma mais efi-
caz; em outras, a tecnologia parece controlar os membros. 
A cultura da organização inclui como os modernistas veem a cultura ou o 
clima organizacional como um subsistema que, quando a organização está 
trabalhando em equilíbrio, preserva e mantém os valores e objetivos da or-
ganização. 
Em algumas organizações, por exemplo, a estratégia é preparada pelos ge-
rentes seniores em um determinado período e se torna o documento pelo 
qual os membros devem viver; em outras, a estratégia é emergente e é algo 
em que muitos membros da organização podem participar. 
A estrutura da organização é a maneira pela qual a organização é projeta-
da. Esse modelo também inclui elementos do ambiente para que este se 
torne um veículo para a exploração da relação entre ele e a organização 
(MCAULEY; JOHNSON; DUBERLEY, 2013, p.77-78). 
 

 

Empregando uma análise de sistema, e à semântica peculiares do conceito 

de entropia, este, de acordo com Markina e Dyachkov (2014), no sentido geral, po-

de ser definido como perda dos princípios de regularidade, desaparecimento de es-
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trutura devido ao caráter caótico de elementos, ou como um grau de irregularidade 

interna do sistema. 

 

Pode-se, com base nesses fundamentos, a princípio, aplicar a análise a 

qualquer sistema aberto, pois esses têm o chamado nível de equilíbrio que é de-

terminado para garantir a regularidade do sistema. Se a regularidade de um siste-

ma for inferior a esse nível, os processos de demanda prevalecem nele. No entan-

to, se forem maiores, os processos que geram desorganização (caos) são predo-

minantes. Os processos durante a operação do sistema criam equilíbrio, e o estado 

do sistema torna-se estável (MARKINA; DYACHKOV, 2014). 

 

Conforme Markina e Dyachkov (2014), para determinar a relação entre in-

formação e entropia, faz-se necessário observar alguns fatores, sendo: 

Primeiramente, faz-se necessário entender que, nos sistemas termodinâmi-
cos a entropia é um parâmetro que descreve o estado de equilíbrio de um sis-
tema termodinâmico, ou seja, quanto mais equilibrado é o sistema, maior a 
entropia. No caso dos sistemas socioeconômicos, trata-se de um parâmetro 
que determina o grau de desordem interna (estado caótico). 
O segundo ponto a considerar é que a entropia em sistemas termodinâmicos 
é uma função de energia, volume e quantidade de substância. Nos sistemas 
socioeconômicos, a entropia está conectada com o nível de crescimento da 
demanda de informação, um nível de incerteza informacional. 
Terceiro, a natureza aditiva da entropia é limitada ao fato de que um siste-
ma em “estado macro” depende de vários subsistemas em “estado micro”. 
Assim, a entropia total será igual à soma da energia de suas partes integra-

das. 
Quarto, o paradigma pode estar sujeito apenas à análise abstrativa. Entre-
tanto, em um sistema socioeconômico e um subsistema de informação, é 
possível marcar vários recursos de informação na prática e expressar a en-
tropia em termos de quantidade. 
Quinto, a peculiaridade é que a Teoria da comunicação afirma que qualquer 
informação adicional aumenta a entropia negativa do sistema (MARKINA E 
DYACHKOV,2014). 
 

 

Nos sistemas socioeconômicos, o aumento de volume de informação nem 

sempre irá diminuir a entropia. A entropia negativa do sistema certamente só será 

aumentada devido a informações de qualidade estipulada e sua entrada em um de-

terminado momento. A entropia cresce irreversivelmente somente em sistemas fe-

chados; nos sistemas abertos, ela pode variar, crescendo, permanecendo constan-

te ou decrescendo. Nos sistemas abertos, pode-se observar que: 1) A entropia, 

como nos sistemas fechados, tende a crescer; 2) Entropia pode advir do ambiente 
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externo (importa entropia); 3) Entropia pode ser conduzida para ambiente externo 

partindo do ambiente interno (exporta entropia) (MARKINA; DYACHKOV, 2014). 

 

 

2.3 GESTÃO ORGANIZACIONAL E ENTROPIA 

 

 

Em consonância com Ben (2016), o processo entrópico é irrefutável e interes-

sa particularmente às questões econômicas, pois, sem a indeterminação entrópica, 

não seria possível para uma criatura viva manter sua constante de entropia. 

 

Também não seria possível para o homem a entropia "reversa" de alta para 

baixa, como na produção de aço a partir de minério de ferro e carvão. Acima de tu-

do, seria impossível que as formas vivas pudessem ir atrás da baixa entropia ambi-

ental e usá-la de maneira tão impressionante e diversa como a de uma bactéria, 

uma lagosta, uma borboleta, um arbusto, um Homo sapiens e assim por diante. A 

lista é potencialmente ilimitada. Esse princípio está em ação em todos os lugares, 

com um grau de diversidade que aumenta constantemente da física do átomo no 

campo inorgânico para as formas sociais no domínio superorgânico2 (BEN, 2016). 

 

Como o processo econômico consiste materialmente em uma transformação 

de baixa entropia em alta entropia, ou seja, em perdas, e, uma vez que esta trans-

formação é irrevogável, os recursos devem necessariamente representar uma noção 

de valor, seja econômico ou não. Visto que o processo de gestão não é automático, 

mas um conjunto de necessidades e expectativas, as ações de todos os agentes, 

humanos ou materiais, estão relacionados ao ambiente e à sociedade, o que permite 

destacar as diferenças entre sistemas de gestão que fracassam e outros que pros-

peram ao longo dos anos, ou até negócios que são mantidos através dos séculos 

(GRAY, 2013). 

_____________ 
2
  “Superorgânico é utilizado no sentido em que há uma superação das limitações orgânicas   do 

‘animal’ homem por meio da técnica, da cultura e da sociedade. Pode-se dizer que o mesmo consiste 
em um fenômeno que se desenvolve e ultrapassa as diversas gerações, sendo visto, portanto, com um 
certo grau de independência dos indivíduos e do grupo social” (PEDROSA, 2015, p.10). 
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A lei da entropia não permite a um gestor prever o futuro de sua organização, 

pois o processo de maturidade organizacional é gradativo e lento, ainda que as mu-

danças na era contemporânea sejam rápidas e imprevisíveis e nunca parem. Ao 

contrário, ela possibilita captar a evolução e consequências geradas pelas ações 

operacionais e estratégicas de uma organização devido às pressões de suas partes 

interessadas (sociedade, governo, fornecedores, acionistas, conselhos administrati-

vos, funcionários, Organizações não Governamentais (ONGs) e todos mais que se 

sentirem afetados) interna e externamente. Ainda, a lei da entropia também traz à 

tona alguns fundamentos antes ignorados por governos, sociedade, e praticamente 

todos os cientistas: a escassez de recursos e o crescimento populacional, afetando 

diretamente a forma de gerir os negócios (BEN, 2016). 

 

De acordo com Mcauley, Johnson e Duberley (2013), é extremamente difícil 

definir o que entendemos por organização conceitual porque, ao fazê-lo, inevitavel-

mente implementa-se conjuntos particulares de suposições que levam a perceber 

esses fenômenos de uma maneira particular, muitas vezes muito parcial. Uma orga-

nização é a coordenação racional das atividades de várias pessoas para a realiza-

ção de algum objetivo implícito ou objetivo explícito comum, através da divisão de 

trabalho ou função, bem como através de uma hierarquia de autoridade e responsa-

bilidade. 

 

Mcauley, Johnson e Duberley (2013); afirmam que muitos escritores contem-

porâneos sugerem que, em qualquer organização modernista típica, há uma elite de 

gerentes e profissionais que são capazes de usar seu intelecto e racionalidade na 

busca de seu trabalho, e que sustentam funcionários para quem o trabalho é essen-

cialmente a fonte de sobrevivência.  

 

Eles têm, no fundo, uma convicção de entender a natureza, o mundo "lá fora", 

de que a linguagem usada para entender as organizações é objetiva, analítica e 

descreve o mundo da organização como se fosse externo ao humano. Além disso, 

os críticos contemporâneos têm um entendimento de que se desenvolveu uma lin-

guagem que se assemelha à da ciência natural. Os membros que falam essa língua 
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ou discurso, recebem mais status do que aqueles que se expressam de maneira 

mais emocional ou intuitiva ou cujo modo de agir não é visto como "racional". O tra-

tamento dado às organizações como sistema fornece a oportunidade de aproximar a 

ciência da gestão da ciência natural, podendo estabelecer métodos e técnicas da 

engenharia para o controle organizacional a partir de alguns princípios, como com-

preendem os autores Mcauley, Johnson e Duberley (2013). 

 
A Teoria de sistemas fornece uma rica oportunidade para desenvolver um 
entendimento dos princípios que se aplicam a todas as organizações.  
Fornece uma estrutura intelectualmente rigorosa para a exploração das or-
ganizações. 
Quando chegarmos à Teoria de sistemas abertos, podemos explorar a rela-
ção entre a organização e seu ambiente externo. Isto fornece uma estrutura 
racional para lidar com as incertezas que um destino inconstante lança nas 
organizações (MCAULEY; JOHNSON; DUBERLEY, 2013, p. 104). 

 

A gestão organizacional precisa compreender sua estrutura como ela é “um 

sistema aberto” e considerar todas as variáveis que a influenciam para uma gestão 

eficiente e eficaz. As organizações têm se tornado cada vez mais dinâmicas para 

acompanhar as mudanças, principalmente de suas forças internas e externas, mas a 

organização ainda funciona como um sistema, independente dessas variáveis. 

 

A organização é um conjunto de pessoas que, como elementos desse siste-

ma, podem influenciar no nível de energia do sistema, sendo alguns fatores ineren-

tes a cada indivíduo, que são partes do todo. Ela tem papel primordial no equilíbrio 

da energia. A Figura 5 mostra os quatro elementos essenciais que, segundo Mcau-

ley, Johnson e Duberley (2013), sugerem que todo sistema humano – do indivíduo à 

família, à organização e à própria sociedade – precisa de quatro componentes-chave 

para sobreviver, os quais serão descritos na sequência. 

 

Tais componentes criam a energia interna que será canalizada e direcionada 

de acordo com o contexto organizacional definido pela gestão organizacional. Os 

objetivos denotam que a organização tem seu direcionamento, seus propósitos-

chave que fundamentam sua existência e o que pretende alcançar. Quando um sis-

tema organizado tem um sentido de ser, pode-se manter um sentido de equilíbrio, 

podendo analisar se a organização está superaquecida ou deficiente. 
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Figura 5 – Os sistemas básicos da organização: o que todo sistema humano deve 
ter para sobreviver. 

                            Fonte: Mcauley, Johnson e Duberley (2013, p. 31) 

 

Assim, todos os envolvidos têm conhecimento das aspirações e objetivos in-

dividuais dentro da organização, fazendo com que a integração entre os variados 

níveis e posições dentro da organização seja inevitável para se alcançar o que é 

planejado ou definido pelos níveis superiores. Esse processo é denominado latência, 

ou seja, como são gerados, garantidos e mantidos, gerando a cultura organizacional 

(MCAULEY; JOHNSON; DUBERLEY, 2013). Além disso, a organização pode mudar 

conforme suas necessidades para manter o equilíbrio ou seguir outro trajeto de mo-

do a tornar-se ainda mais equilibrada. 

 

Estudos dos sociólogos Anselm Strauss e Juliet Corbin (1990) descrevem “os 

processos de ‘gerenciamento’ de pacientes que têm doenças crônicas à medida que 

passam pela trajetória de sua condição”. Esses estudos evoluíram e encontraram 

aplicações em diversas áreas do conhecimento, como nas organizações, que tam-

bém são um sistema vivo. Partindo desse princípio, dentro da organização, a “traje-

tória de mudança” (Figura 6) pode ser entendida e analisada com base nos diferen-

tes estágios que as pessoas, grupos e organizações vivenciam no processo de mu-

dança. Embora as representações possam parecer estáticas, elas não são prede-

Objetivos 
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 deseja ser 

 

 

Adaptação 

Como se envolve na mudança 
para permitir a sobrevivência 

Integração 

Como trabalham juntos 

 

Latência 
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terminadas e dependem de cada cenário da mudança (MCAULEY; JOHNSON; 

DUBERLEY, 2013). 

 
                Figura 6 – Trajetória da mudança e nível de energia 

   Fonte: Mcauley, Johnson e Duberley (2013, p. 31) 
 
 

A organização é composta de elementos tangíveis (terreno, materiais, pesso-

as, máquinas) e intangíveis (visões, ideias, normas, crenças, cultura e também es-

truturas), que interagem e equilibram o sistema. A entropia é a essência, por conse-

guinte, é dependente de massa: dois quilos de qualquer substância têm exatamente 

o dobro de entropia de um quilo da mesma substância em iguais condições termodi-

nâmicas. Elementos intangíveis não têm entropia (quer positiva quer negativa).  

 

Além disso, duas organizações com exatamente os mesmos elementos mate-

riais têm a mesma entropia, mesmo que a primeira possua visões, ideias, normas, 

crenças e estruturas funcionais, e a outra não. O risco de uma ou outra morrer no 

futuro, devido ao funcionamento de seus elementos, não pode ser medido pela en-

tropia (ARAÚJO; SANCHES JÚNIOR; GOMES, 2015). Morgan (2007) exemplifica 

duas organizações para compreensão da entropia: 

 
Imagine uma empresa em que as coisas não são sistematicamente coloca-
das em seu lugar apropriado, e outra, muito mais organizada, mas que te-
nha sofrido o efeito de um pequeno abalo sísmico. Imagine que se encon-
trem as empresas com exatamente as mesmas coisas distribuídas da mes-
ma forma (uma, por falta de organização, outra devido ao abalo sísmico). 
Ambas têm a mesma entropia. Contudo, é razoável esperar que, passada 
uma semana, a primeira empresa continue tal como encontrada (em desor-
dem), enquanto as coisas estariam no seu lugar na outra. Essa expectativa, 
razoável, não está alicerçada em quaisquer considerações termodinâmicas 
(ARAÚJO; SANCHES JÚNIOR; GOMES, 2015, p.16). 
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Jing (2011) salienta três pontos a serem considerados inter-relacionados e in-

transferíveis na gestão organizacional, no aspecto da entropia, sendo: 

 

1. A entropia da escala da empresa: como um sistema organizacional, seus 
fatores têm uma hierarquia diferente e uma estrutura funcional. Há várias re-
lações entre esses fatores, isto é, o sistema empresarial é incerto. Junta-
mente com a ampliação da escala empresarial, os fatores se tornam cada 
vez mais desafiadores. O número de fatores que compõem o sistema corpo-
rativo, isto é, a escala da empresa, afeta a entropia. 
2. A capacidade da entropia da empresa: consiste nas habilidades de so-
brevivência do mercado e da operação de gestão, que são a estrutura, ex-
tensão e força da capacidade do núcleo. Com o crescimento constante, as 
informações externas e os fatores do sistema corporativo tornam-se cada 
vez melhores. 
3. A entropia de velocidade da empresa: o desenvolvimento da empresa 
pode ser considerado como absorção e fusão de todos os tipos de informa-
ções, fundos, assuntos e funcionários. Quando a empresa cresce rapida-
mente, ocorrem todos os tipos de fenômenos, como o número de funcioná-
rios, fundos, desempenho de venda e crescimento em expansão (JING, 
2014, p.2-3). 

 

O desenvolvimento organizacional é definido como um programa planejado 

para toda organização, e suas atividades devem ser conduzidas por grupos ou indi-

víduos refletindo as premissas implícitas nos processos previamente definidos, de-

vendo ser desempenhadas de maneira colaborativa, visando o entendimento e de-

senvolvimento de ações frente às mudanças para o melhor desempenho organizaci-

onal (CEPTUREANU; CEPTUREANU; POPESCU, 2017).  

 

Ainda, outro ponto a observar está na capacidade de empreendedorismo or-

ganizacional (Figura 7). Quando as capacidades organizacionais estão fracas, a en-

tropia tem um relacionamento curvo U invertido com empreendedorismo corporativo, 

e, quando as capacidades organizacionais são fortes, a relação entre entropia e em-

preendedorismo corporativo é significativamente positiva (GOHIL; DESHPANDE, 

2014). 
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Figura 7 – Relação entre entropia e empreendedorismo 
Fonte: Ceptureanu, Ceptureanu e Popescu (2017) 

  

De acordo com Ali, He e Jiang (2017), a eficiência e funcionalidade de um sis-

tema de gestão podem ser refletidas usando a entropia de gerenciamento. Tomando 

isso como uma condição prévia, a interpretação da gestão da segunda lei da termo-

dinâmica pode ser descrita como a estabilidade dos requisitos dos elementos do sis-

tema, como estrutura, sistemas, ou outros fatores, que resultará no atraso do siste-

ma em relação ao ambiente externo, o que determina uma falha gradual de funcio-

nalidade da administração, porque as reações do sistema não podem responder 

imediatamente às mudanças do seu ambiente. Como consequência, a entropia au-

menta. 

 

Uma organização é um subsistema dos sistemas sociais abertos, afetados por 

fatores no ambiente. Por essa razão, uma organização deve ser estudada no ambi-

ente particular, mas não isolada. A perspectiva do sistema aberto e o foco nos ambi-

entes levaram o estudo à era da perspectiva do relacionamento homem-ambiente. 

Para uma organização específica, seu ambiente externo pode ser dividido em ambi-

ente específico e ambiente geral. O ambiente específico influencia diretamente a 

decisão e a ação do gestor, e é diretamente relevante para a realização dos objeti-

vos organizacionais (CHUN; HAN; XING, 2013). 
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2.4  ECONOMIA, ESTRATÉGIA E ENTROPIA 

 

 

Para Mcauley, Johnson e Duberley (2013), nos últimos 100 anos, aproxima-

damente, a Teoria da Organização tornou-se uma disciplina distinta de ciências so-

ciais. É um corpo de pensamento e escrita que descreve, explica e influencia o que 

acontece nas organizações. Ela fornece um corpo de conhecimento subjacente que 

permite explorar e desenvolver a teoria de gerenciamento e liderança. O impacto da 

termodinâmica na economia e na vida cotidiana será cada vez mais sentido, pois 

existe a necessidade de entender melhor a dinâmica entre termodinâmica e ciências 

sociais. 

 

De acordo com o entendimento de Kümmel (2016), os sistemas econômicos 

têm dois níveis: a superestrutura de mercado e a base. No mercado, os componen-

tes são pessoas que compram e vendem os bens e serviços fornecidos pela base 

física produtiva. Na base física produtiva, os componentes são os fatores de produ-

ção instrumental – capital, trabalho, e energia –, que, apoiados pela criatividade hu-

mana, operam e interagem de acordo com os princípios da engenharia, que são, em 

última análise, baseados nas leis da física (MCAULEY; JOHNSON; DUBERLEY, 

2015). 

 

Nas últimas décadas, a Teoria da Organização tem se tornado cada vez mais 

diversificada em termos das perspectivas que os escritores usam para estudar e 

compreender as organizações. Essas perspectivas fornecem, de diferentes manei-

ras, desafios profundos para as formas com as quais se vivenciam e projetam as 

organizações. O Quadro 6 mostra os nove níveis organizacionais. 
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Quadro 5 – Hierarquia da teoria científica da organização 
Fonte: Mcauley, Johnson e Duberley (2013, p.71) 

 

Sob essa perspectiva e alinhadas ao princípio da entropia em sistemas aber-

tos, as estratégias organizacionais, sob essa ótica, trazem para as organizações de-

safios sem precedentes na era contemporânea, como: 

 

A relação entre controle da organização e liberdade. A natureza do poder e 
autoridade nas organizações. 
A relação entre individualismo e coletivismo nas organizações modernas. 
 O relacionamento entre organizações e sociedade. 
As formas pelas quais as organizações são projetadas. 
O relacionamento entre organizações e liderança e gestão. 
O desenvolvimento da compreensão da cultura organizacional como meio 
de controle ou veículo para o desenvolvimento (MCAULEY; JOHNSON; 
DUBERLEY (2013, p.15). 

 

A hierarquia Teoria geral dos sistemas Teoria Organizacional

Nível 2:                         

Relógio

Mudando da estática para a dinâmica de

máquina. Um mundo de “harmonia e

invenção” e “efeito e causa”, de

engenharia, de busca de equilíbrio.

Esta é uma organização com bom funcionamento, em

que tudo está no seu lugar. Todo mundo sabe o seu

papel, e o ambiente externo não muda

significativamente, então não há nenhuma grande

turbulência para perturbar a produção.

Nível 5:                                  

O jardim 

botânico

As células são diferenciadas e complexas.

Comunicação e informação são

compartilhadas entre diferentes células.

A organização ocupa-se de seu próprio nicho na

ordem natural e pode crescer ou morrer.

Nível 6:                                 

O jardim 

zoológico

O mundo animal busca informação,

estrutura conhecimento e graus de

interpretação limitados. Grande

imprevisibilidade de comportamentos e

instinto gregário.

Organizações são formadas por serem humanos reais,

mas, neste nível, elas precisam ter cuidados na

maneira como identificam seus grupos-trabalhadores

em geral, gerentes ou líderes.

Nível 7:                         

O mundo 

individual

O desenvolvimento da própria consciência,

habilidade de refletir. Linguagem,

simbolismos e comunicação.

Organizações são lugares compostos por indivíduos,

suas expectativas e necessidades. Se as organizações

são efetivas, elas são boas em identificar essas

necessidades individuais.

Nível 8:                        

O mundo social

O relacionamento da organização individual

com organização social e sociedade, o

desenvolvimento e a cultura.

Organizações são lugares nos quais grupos e

elementos sociais são muito importantes Organizações

efetivas reconhecem isso.

Nível 9:                                 

O transcendental

Perguntando o impossível, verdadeiro

significado da vida numa dimensão

espiritual.

As organizações são lugares onde membros podem

alcançar o verdadeiro significado da vida, onde eles

podem alcançar seu potencial.

Nível 1:                           

Estrutura

Nível 3: 

Termostato

O início da vida, como o organismo

interage com seu ambiente dentro de si em

um complexo (e às vezes de imprevisíveis

maneiras): o de se manter e se reproduzir.

Nível 4:                             

O sistema aberto

A organização está se tornando muito mais dinâmica, e

há muito mais mudanças acontecendo, como as

mudanças do ambiente externo, mas a organização

ainda funciona como um sistema. A organização é um

sistema vivo com considerações diversidades.

Os padrões estáticos básicos que podem

ser encontrados em sistemas naturais

simples. Palavra, a forma dos fenômenos, o 

mapa, a anatomia do ser humano.

É o sistema básico – os objetivos da organização, as

formas como a organização se adapta às mudanças, a

maneira como os membros da organização se integram

uns com os outros, e assim por diante.

Esse nível representa o início da

transmissão e interpretação da informação

no qual o próprio sistema define seu

equilíbrio – uma máquina sofisticada.

Aqui, membros começam a se comunicar sobre a

natureza do seu trabalho. Pressões internas e externas

causam alteração limitada, e é o papel dos gestores

certificarem-se de que a organização mantenha sua

estabilidade.
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Ao analisar a abordagem naturalista, conclui-se que uma economia é um sis-

tema de transformação de energia. Para explicar as particularidades dessa transfor-

mação e a evolução dos sistemas abertos de maneira análoga, é necessário com-

preender como elas estão associadas a todas as partes que compõem o sistema 

com a densidade de energia relacionada. As diferentes consistências dentro do sis-

tema e seu nexo com as forças que o circundam e as forças que o direcionam ofere-

cem um fluxo de energia para determinar as diferenças (STEPHEN; DIXON, 2009). 

 

Segundo Annila e Salthe (2009), quando todas as entidades são avaliadas 

pela sua densidade de energia, é possível deduzir, a partir das diferenças de densi-

dade correspondentes, em que posição do caminho um sistema econômico está. 

Seu movimento e os fluxos de energia direcionar-se-ão, ao longo dos canais dispo-

níveis, para onde as restrições permitirem, de altas densidades para baixas densi-

dades. A entropia, quantifica o curso evolucionário do sistema em direção a estados 

cada vez mais prováveis.  

 

A integração da economia à lei universal da dispersão de energia possui 

abordagens acadêmicas e científicas, às vezes contraditórias, e não há consenso 

sobre qual seria o modelo adequado para essa abordagem que satisfaça os princí-

pios originais da lei da entropia, segundo a termodinâmica (ANNILA; SALTHE, 

2009), 

 

Para Vozna (2016), a lei da entropia e o processo econômico podem trazer à 

tona aqueles aspectos decisivamente qualitativos desse processo, para os quais a 

mecânica análoga à economia moderna não tinha espaço, e para o qual o fato de 

que uma lei natural esteja envolvida em todos os aspectos do comportamento do 

homem é tão comum que não se espera que o estudo da influência da lei da entro-

pia nas ações econômicas do homem possa apresentar qualquer complicação. 

 

A questão sine qua non da entropia e a interface do tema com outras áreas da 

ciência, como a Administração (Gestão e Estratégia Organizacional), objeto desse 

estudo, está na apropriação de um conhecimento da termodinâmica aplicado às ci-
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ências sociais, considerando o princípio da imprevisibilidade, casualidade, caos ou 

complexidade (ARAÚJO JÚNIOR; GOMES, 2015). 

Quando uma organização planeja seus recursos para o desenvolvimento de 

um produto ou serviço, deve ter em mente seus princípios, missão, visão e valores, 

bem como sua política, procedimentos e processos inter-relacionados e sua interde-

pendência, em um fluxo direto e indireto. O modelo estrutural adotado está condicio-

nado ao “DNA” de cada organização e ao contexto em que está inserida, em sintonia 

com as necessidades e expectativas de suas partes interessadas. O índice de su-

cesso e fracasso é diretamente proporcional ao que a organização considera de me-

nor ou maior relevância dentro de sua estrutura e capacidade (RĂDULESCU, 2014). 

 

De acordo com Rădulescu (2014), os três elementos básicos em qualquer 

forma de organização que definem e determinam sua manifestação são: estrutura, 

estratégia e objetivo/meta. O objetivo deve ser alcançado através da cooperação dos 

dois primeiros, como Peter Drucker definiu pelo termo MBO (gestão por objetivos), 

em seu livro The Practice of Management (Drucker, 1954), pela afirmação de que 

“estratégia e estrutura tornam-se relevantes pela subordinação a um objetivo/meta. 

 

A relação entre os três elementos básicos, de uma perspectiva temporal, pode 

ser definida em um período de tempo linear à medida que o objetivo/meta define a 

estratégia e a estratégia determina a estrutura, conforme ilustrado na Figura 8 

(RĂDULESCU, 2014). 

 

 
Objetivo Estrutura

Visão Estratégia
Documentação

(Adquirida)

Documentação

(Construída)
Táticas Implementação Resultados

EstruturaEstratégiaObjetivo

A sequência lógica inicial na formação de estrutura linear
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     Figura 8 – Modelo linear 
     Fonte: Rădulescu (2014) 

 

Esse caminho do objetivo para a estrutura (e finalmente para um resultado) 

não pode ser eficiente sem vincular os elementos aos recursos disponíveis, e, no 

ambiente de negócios, todos esses elementos estão presentes na formação da es-

tratégia, bem como no seu desenvolvimento. 

De acordo com Rădulescu (2014), as relações funcionam com base em um 

loop de feedback, proporcional ao nível de entropia, conforme apresentadas a se-

guir: 

1-2. Relação bidirecional, com a maior quantidade de entropia envolvida. É 
onde a visão e as informações necessárias para o seu desenvolvimento são 
cristalizadas. 
2-3. Essa relação também é bidirecional e está mais relacionada ao ambien-
te no qual a solução funcionará. A entropia está começando a minimizar. 
3-4. A relação em que as limitações estão melhorando a estratégia para que 
ela possa evoluir em um conjunto utilizável de táticas. A entropia está co-
meçando a ser controlável por ter que fazer mais com o paradigma eficácia- 
eficiência. 
4-5. O ponto crítico em que quaisquer falhas nos subprocessos acima são 
reveladas. Isso pode ser, do ponto de vista temporal, longe do subprocesso 
de visão e estratégia. Portanto, qualquer mudança possível na entrada até 
esse processo deve ser levada em consideração. 
5-6. A zona de transferência que é caracterizada pelo nível mais baixo de 
entropia informacional interna. 
6-7 (1). A relação, quando o resultado se torna parte da documentação, é 
unidirecional RĂDULESCU (2014, p.294). 

 
Os estágios e zonas de transferência podem ser representados através de 

modelo circular, conforme ilustrado na Figura 9. 
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                       Figura 9 – Processo de gestão estratégica  
                       Fonte: RĂDULESCU (2013-2014) 

A característica circular gera uma perspectiva mais clara em relação à transfe-

rência de informação através dos dois estágios de Documentação, previamente nu-

merados 1 e 7 (1), pois os dois criam uma relação de feedback entre o primeiro e o 

último. Essa transferência cria um grau de sustentabilidade, já que as futuras itera-

ções do modelo estão colhendo as informações das anteriores e aprimorando-as 

como um meio de utilizar os recursos usados anteriormente, sendo estes encapsu-

lados no processo de desenvolvimento do lote de informações. Essa transferência 

cria, além de um ambiente interno sustentável, também um recurso recorrente e di-

nâmico, à medida que o modelo passa por iterações subsequentes e retém dados 

históricos de suas taxas internas de eficiência e interações externas (RĂDULESCU, 

2014). 

 

No capítulo seguinte, apresenta-se a metodologia, no qual são detalhados os 

meios utilizados para atingir os objetivos da pesquisa. Assim, descrevem-se os pro-

cedimentos adotados nas etapas da pesquisa, a construção do instrumento da pes-

quisa, população e amostra, os métodos de tratamento dos dados e a apresentação 

dos resultados. 
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3 METODOLOGIA 
 

 

A metodologia científica é mais do que uma disciplina, significa introduzir o 

discente no mundo dos procedimentos sistemáticos e racionais. É base da formação 

tanto do estudioso quanto do profissional, pois ambos atuam, além da prática, no 

mundo das ideias. Pode-se afirmar até que a prática nasce da concepção sobre o 

que deve ser realizado e que qualquer tomada de decisão se fundamenta naquilo 

que se afigura como o mais lógico, racional, eficiente e eficaz. Desse modo, há a 

condensação da trilogia – metodologia científica, técnicas de pesquisa e metodolo-

gia do trabalho científico. A partir dessa, constitui-se a pesquisa, o processo de en-

contrar soluções para um problema, depois de um estudo completo e análise dos 

fatores situacionais (SANTOS, 2015). 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, uma revisão da literatura foi procedi-

da, tendo como bases de dados: Scopus, SciELO e Web of Science, livros, artigos 

científicos, periódicos nacionais e estrangeiros através de pesquisas na rede mundi-

al de computadores, em sites de universidades e centros de pesquisas. A finalidade 
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foi fornecer a fundamentação teórica necessária ao tema, apresentar os enfoques de 

diferentes autores e sintetizar conceitos para estruturação do questionário. 

 

A pesquisa bibliográfica está tipificada como um estudo exploratório, pois visa 

explorar o tema. A revisão da literatura valida o argumento de que a pesquisa biblio-

gráfica é uma síntese dos principais trabalhos realizados sobre o tema, fornecendo 

dados correntes que sustentam os argumentos da pesquisa e auxiliam na organiza-

ção do estudo, reduzindo erros e orientando questionamentos (SANTOS, 2015). 

 

Neste estudo, empregou-se a coleta sistemática de dados, por meio de ques-

tionário auto-aplicado, quando o respondente teve acesso à pesquisa via e-mail por 

meio de link exclusivo para plataforma especializada Google Forms; garantindo a 

confidencialidade.   

 

Dentre as vantagens do uso do questionário, apontadas por Gray (2012), es-

tão: economia de tempo, abrangência, redução do montante financeiro (gerados por 

viagens e custos operacionais do pesquisador) e agilidade. Ainda afirma o autor que 

as respostas são mais impessoais, mais sinceras e menos influenciáveis, podendo 

reduzir o viés aos resultados. No entanto, algumas desvantagens são apontadas, 

como: baixa taxa de respondentes; insegurança da rede mundial de computadores; 

e a necessidade de acesso à Internet. 

 

A escolha do grupo-alvo foi apoiada na ponderação acerca do propósito da 

pesquisa. Por se tratar de uma população composta de profissionais técnicos-

habilitados com expertise reconhecida no mercado na prestação de consultoria em 

gestão empresarial, estando capacitados nos diversos temas abordados nesse estu-

do, tendo potencial para satisfazer o objetivo proposto.  

 

O desenho da pesquisa foi delimitado pela abordagem qualitativa, tratando-se 

de “Uma abordagem naturalista a qual busca entender fenômenos dentro de seus 

próprios contextos específicos” (GRAY, 2012, p.135). A pesquisa qualitativa não se 

trata de mera construção a partir da teoria ou uma abordagem metodológica unifica-
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da, e pode-se adotar diversas posturas e métodos, estes incluindo uso de observa-

ções, entrevistas, questionários, e análise documental (GRAY, 2012). 

 

A pesquisa qualitativa foi baseada numa perspectiva positiva, considerando 

que a verdade e o sentido são construídos e interpretados por indivíduos, ou seja, 

está próxima ao pesquisador. Já a pesquisa quantitativa está para a posição objeti-

va, sustentando que a verdade está distante do pesquisador. No que tange ao méto-

do misto, trata-se daquele que engloba pelo menos um método qualitativo e um 

quantitativo, quando nenhum deles está intimamente ligado a uma investigação ex-

clusiva (GRAY, 2012). 

 

Trata-se de uma pesquisa de levantamento analítica, que visa, segundo Gray 

(2012), explicar a teoria em campo, explorando a associação entre variáveis, assim 

como enfatizando a seleção por conveniência da amostra, para que os resultados 

possam ser generalizados.  A amostra por conveniência apresenta vantagens e des-

vantagens. As vantagens é que envolve menor gasto financeiro, tempo e é mais 

conveniente e as desvantagens é que pode ocorrer vieses de seleção e não ser tão 

representativa. 

 

Foram enfatizados: identificação da população da pesquisa, definição da 

amostra, controle das variáveis, geração de dados qualitativos e quantitativos e ge-

neralidades dos resultados. 

 

O calendário da pesquisa consistiu em um estudo transversal, em que os da-

dos foram coletados e analisados em dado momento demarcado, através da pesqui-

sa de levantamento. A pesquisa abordou o processo indutivo, em que se planeja a 

coleta de dados. Em seguida, os dados foram analisados para a verificação de pa-

drões em consonância com as variáveis definidas, momento em que se deu a cons-

trução de generalizações, relações e teorias (GRAY, 2012). 

 

 

3.1 ALINHAMENTO DA METODOLOGIA DE PESQUISA 
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A metodologia de pesquisa esteve alicerçada nos fundamentos teóricos des-

critos neste estudo e integra as variáveis, o problema, as questões de pesquisa, os 

objetivos (gerais e específicos) e a natureza dos objetivos e dados, ademais os mé-

todos e instrumentos aplicados. Trata-se de uma pesquisa de levantamento analítica 

e contemplou amostra não aleatória. 

 

Conforme Gray (2012), a pesquisa qualitativa permite identificar relações en-

tre as variáveis. Uma variável se resume à característica de interesse para os ele-

mentos, sendo esses elementos as entidades a respeito das quais se coletam os 

dados. 

  

Na busca de melhores métodos para desenvolver a pesquisa científica, uma 

das características mais importantes para qualquer método é a escala correta. A es-

cala pode ser definida como o conjunto de valores ou conteúdo de uma variável ar-

ranjados de acordo com algum critério de importância (matemático ou subjetivo) pa-

ra fins de mensuração, podendo esses valores serem métricos ou não (SANTOS, 

2015). 

 

A análise considerou a frequência absoluta e relativa em cada uma das 5 se-

ções adotadas e 10 perguntas distribuídas em grupos de 2 (duas por seção), com o 

propósito de avaliar a percepção dos respondentes em cada questão proposta. 

 

As escalas adotadas neste estudo foram: nominal discreta e ordinal. A escala 

nominal discreta consiste em nomes ou rótulos usados para um atributo do elemen-

to. A ordinal classifica a ordem dos dados. Os valores métricos utilizam vetores de 

características com valores reais e discretos, e os não métricos estão baseados em 

dados nominais (GRAY, 2012). O Quadro 7 apresenta as escalas, características, 

propriedades, estatística descritiva, procedimentos e valores empregados. 
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Quadro 6 – Estatística descritiva empregada no tratamento dos dados 
Fonte: O autor (2018) 

 

O Quadro 8, delimita o contexto, questão geral e específicas, objetivos geral e 

específicos e métodos da pesquisa.  

 
Quadro 7 – Métodos de tratamento dos dados da pesquisa 
Fonte: O autor (2018) 

3.2  CONSTRUÇÃO DO INSTRUMENTO DE PESQUISA   

 

 

A construção do instrumento de pesquisa foi primeiramente estruturada a par-

tir dos fundamentos teóricos da revisão da literatura, definindo-se as categorias 

das seções a serem empregadas. Os temas adotados foram aqueles que apresen-

taram maior relevância na concepção dos autores para uma avaliação da gestão 

organizacional, sendo, portanto, os principais elementos considerados.  

 

A arquitetura dos questionários foi fundamentada na psicometria da escala de 

Likert, introduzida por Rensis Likert em 1932 (JOSHI et al., 2015). Desde sua ori-

gem, a escala de Likert vem sendo aplicada em pesquisas de áreas como psicolo-

gia, educação e marketing, entre outras. Ela foi concebida para medir "Atitude" de 

uma forma cientificamente aceita e validada. Uma atitude pode ser definida como 

Tipo de 

Escala
Característica Propriedade

Estatística 

descritiva

Testes 

Estatísticos 

Inferenciais

Procedimentos
Valores 

possíveis

Nominal   

Discreta 

Categorias discretas, 

eventos/objetos identificados na 

base de equivalência/não-

equivalência, classificação, 

contagem

Identidade: 

semelhanças 

e diferenças

Porcentagem (%)                   

Média Amostral

Não 

paramétrico

Frequências: % 

Acumulada/ 

Relativa                 

Escala de Likert  

(5 pontos)

Nomes                     

N = {0, 1, 2, 3, 

4,...}

Ordinal
Ordem hierárquica, cronológica, 

magnitude

Maior do 

que; menor 

do que; 

identidade

Porcentagem (%)
Não 

paramétrico

Frequências: % 

Acumulada/ 

Relativa                 

Escala de Likert  

(5 pontos)

Nomes                     

N = {0, 1, 2, 3, 

4,...} Ordenação 

I, II, III,...

Método Instrumento

A1- Aplicação da 

segunda lei da 

termodinâmica nas 

estratégias 

organizacionais.                            

OE1-Compreender os principais 

fatores que impactam a entropia 

organizacional.

Qualitativo Nominal

Revisão da 

literatura/Pesquisa 

de levantamento

Questionário,             

Livros, artigos, 

dissertações e 

documentos.

A2-Nível de 

comprometimento da 

gestão com a 

estratégia 

organizacional.

OE2-Demonstrar como as 

organizações podem adotar os 

princípios da entropia nas 

estratégias organizacionais.

Qualitativo/ 

Quantitativo

Nominal/ 

Ordinal

Pesquisa de 

levantamento
 Questionário

A3- Teoria e Prática 

organizacional

OE3-Identificar fatores 

intrínsecos à gestão que gerem 

mais ou menos ga-nho ou perda 

de energia. 

Qualitativo/ 

Quantitativo

Nominal/ 

Ordinal

Pesquisa de 

levantamento
 Questionário

Metodologia

QGP-Desenvolver um 

método de avaliação 

qualitativa para elevar 

nível de compreensão 

das práticas de gestão 

sob a ótica da entropia 

em sistemas abertos.

Contexto
Questão geral da 

pesquisa

Tipo dos 

dados
Classe

Questões específicas da 

pesquisa
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as formas preferenciais de se comportar e reagir diante de circunstância específi-

ca, enraizada em uma relação duradoura de crenças e ideias adquiridas através 

de interações sociais (DALMORO; VIEIRA, 2013). 

 

A escolha dessa escala é justificada pelo tipo de psicometria utilizada na 

investigação, caracterizada pela dificuldade de generalizações com o uso de gran-

de número de opções de marcação e pela natureza complexa de escalas alternati-

vas. 

 

Dentre os diversos aspectos envolvidos na decisão, está o número de itens 

da escala, visto que, segundo os estudos de Dalmoro e Vieira (2013), a escala de 

três pontos é menos confiável e tem menor capacidade de demonstrar com preci-

são a opinião do respondente. A escala de cinco pontos teve, em média, a mesma 

precisão, e mostrou-se mais fácil e mais veloz no uso que a escala de sete pontos. 

Portanto, para este estudo, a escala que se mostrou mais adequada foi a de cinco 

pontos.  

 

O Quadro 9 mostra as vantagens e desvantagens dos diferentes formatos 

de escala. 
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         Quadro 8 – Vantagens e desvantagens dos diferentes formatos de escala 

    Fonte: DALMORO; VIEIRA (2013, p.165-166) 

 

A definição do tipo de perguntas adotadas no questionário auto-aplicado con-

siderou as vantagens e desvantagens após a realização do teste-piloto levando em 

consideração o que mostra o Quadro 10. 

 

 
             Quadro 9 – Vantagens e desvantagens das perguntas abertas e fechadas 
             Fonte: GRAY (2012) 

 

Os quantificadores adotados foram definidos de acordo com as classes das 

respostas, visando a padronização das respostas com redução do viés de tendên-

Formato da Escala Vantagens Desvantagens

10 pontos

ou mais

-Facilidade de compreensão do sistema 

de numeração de 0 a 10;

-Ganho de informação transmitida;

-Escolha e discriminação complexa por parte do 

respondente;

-Estimula o uso da heurística habitual;

-Gera uma prescrição desnecessária, pois não 

proporciona ganhos de confiabilidade;

-Modelo de escala adotado inicialmente, mas em 

desuso;

7 pontos

-Limite da habilidade humana de

distinção;

-Permite melhor discriminação;

-Ganho de consistência interna e

confiabilidade;

-Boa discriminação da covariância;

-Ajusta-se bem a estatísticas

multivariadas;

-Exige uma grande quantidade de casos

(respondentes) para inferências;

5 pontos

-Ponto neutro (decorrente das escalas

ímpares);

-Nível de confiabilidade adequado;

-Se ajusta aos respondentes com

diferentes níveis de habilidade;

-Não oferece a discriminação da escala de sete

pontos;

-Mais longa que a escala de três pontos;

3 pontos

-Opções de respostas suficientes;

-Se ajusta a pequenas amostras;

-Demanda pouco tempo de resposta;

-Baixa variabilidade e confiabilidade;

-Maior flutuação entre diferentes amostras;

-Pouca discriminação;

Disposição

de ordem

inversa

-Detecta a consistência interna;

-Verifica vieses nas respostas.

-Confunde os respondentes;

-Percepção da escala invertida pode não ser

exatamente o oposto;

- Reduz confiabilidade

Perguntas Vantagens Desvantagens 

-Liberdade e espontaneidade das 

respostas
-Demoradas

-Oportunidade de aprofundar
-Em entrevistas: demandam muito 

tempo do entrevistador

-Úteis para testar hipósteses sobre ideias 

ou consciência

-Demandam mais esforços dos 

respondendes

-Demandam pouco tempo -Perda de respostas espontâneas

-Não é necessário escever muito -Viés nas categorias de resposta

-Baixo custo -Às vezes, muito rudes

-Facilidade de processamento -Podem irritar os respondentes

-Facilitam a comparação em grupos

Fechadas

Abertas
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cia central, pois uma escala com número ímpar de pontos facilita a resposta por 

causa do ponto intermediário, que seria um nível neutro entre concordância e dis-

cordância.  

No entanto, segundo Silva Júnior (2014), a denominação de neutro a esse 

ponto central tem um problema do ponto de vista conceitual, pois, em uma escala 

de concordância, quem é neutro não manifesta concordância alguma, e aquele 

número central é um dado ponto de concordância. 

Modelos de classes são apresentados no Quadro 11 e foram adotados con-

forme a pertinência nas perguntas do questionário para teste-piloto e pesquisa 

principal.  

 

 
    Quadro 10 – Exemplos de quantificadores 
    Fonte: O autor (2018) 

 

Os questionários foram estruturados considerando a essência da entropia or-

ganizacional, social, pessoal, cultural e informacional; e a partir dessa concepção 

teórica as questões foram construídas sob a ótica de cada entropia propostas pe-

los autores.  

 

As medidas numéricas de posição (Equação 1) foram obtidas através da mé-

dia ponderada entre quantidade de quantificadores apontados pelos respondentes e 

peso a eles atribuídos (PUC-RIO, 2019).  

Classes

Competência 1 Extraordinário 2 Alto 3 Médio 4 Baixo 5 Incipiente

Satisfação
1 Muito insatisfeito 2 Insatisfeito 3 Indiferente 4 Satisfeito 5

Muito 

satisfeito

Importância/ Relevância
1 Muito importante 2 Importante 3

Moderadamente 

importante
4

Ligeiramente 

importante 
5

Não é 

importante 

Conhecimento 1 Domínio 2 Proficiência 3 Entendimento 4 Informação 5 Noção

Frequência de eventos ou 

comportamento
1 Sempre 2 Muitas vezes 3 Ás vezes 4 Raramente 5 Nunca

Probabilidade 1 Extremamente provável 2 Provável 3 Indiferente 4 Improvável 5
Extremament

e improvável 
Qualidade 1 Excelente  2 Muito bom 3 Aceitável  4 Ruim 5 Péssimo 

Concordância 1    Discordo fortemente 2 Discordo 3 Neutro 4 Concordo 5
Concordo 

totalmente

Consciência 1 Extremamente consciente 2
Moderadamente 

consciente
3

Um pouco 

consciente 
4

Ligeiramente 

consciente
5 Não sabe 

Prioridade 1 Essencial 2 Alta prioridade 3 Prioridade média 4 Baixa prioridade 5
Não é uma 

prioridade  

Influência 1 Extremamente influente 2 Muito influente 3 .Pouco influente 4
Ligeiramente 

influente
5

Nada 

influente

Valor 1 Muito Alto 2 Alto 3 Moderado 4 Baixo 5
Nenhum ou 

insignificante 

Nível de Impacto 1 Primário 2 Alto 3 Moderado 4 Baixo 5 Crítico

Quantificadores
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 MP=∑xiwi (1)3 

       ∑wi  

 

Onde: xi = quantidade do quantificador i   
          wi = peso atribuído ao quantificador 
 

 

 A construção dos instrumentos de pesquisa se deu por meio de estágios, 

conforme ilustrado na Figura 10. 

 

 
Figura 10 – Estágios da construção dos instrumentos  
Fonte: O autor (2019)  

 

Em todos os estágios o formulário de consentimento informado deve ser ado-

tado (Quadro 12). 

_____________ 
3
SWEENEY, Dennis J; A WILLIAMS, Thomas; ANDERSON, David R. Estatística plicada à adminis-

tração e economia.3. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016. p.105. Tradução: Solange Aparecida 
Visconti.    

Estágio III

                                                                            

Método                    

Proposto

Com base nos resultados da Pesquisa Principal e Referêncial Teórico 

descrito no item 4, subitem 4.2.

Estágio I

                                                                            

Questionário                 

Teste Piloto

A seções definidas foram: 

seção 1-Gestão; sessão 2-Liderança; seção 3-Estratégia; seção 4-

Cultura Organizacional e seção 5-Práticas Operacionais. Para cada 

seção foram definidas 5 perguntas, sendo 1 (uma) aberta e 4 

fechadas. O conteúdo das questões foi definido de acordo com a 

visão dos autores conforme ilustrado no Quadro 10, e acrescido de 

elementos que facilitasse o entendimento do respondente sobre a 

questão proposta. 

Estágio II

                                                                           

Questionário 

Principal

O conteúdo das questões foi definido de acordo com  a análise dos 

resultados do Teste Piloto, apresentado no Quadro 13.
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Quadro 11 – Formulário de consentimento informado  
Fonte: O autor (2019)  

 

 

O Quadro 13 apresenta as questões empregadas no questionário para Teste Piloto pesquisa 

principal. 

 

Pesquisa acadêmica 

Tema do estudo:

Mestranda: Ano:

Marque a resposta que representa  sua opinião sobre a pesquisa. Sim Não

Nome: Data:

FORMULÁRIO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

Esta pesquisa visa atender ao requisito parcial do Curso de Mestrado em Sistemas de Gestão da

Universidade Federal Fluminense-UFF, para obtenção do Grau de Mestre em Sistemas de Gestão. Área de

Concentração: Organizações e Estratégia. Linha de Pesquisa: Sistema de Gestão pela QUALIDADE TOTAL.  

Este formulário de consentimento informado, visa garantir que você entenda os propósitos da pesquisa; esteja 

1.Recebi informações e orientações sobre o objetivo da pesquisa para decidir participar.

2.Entendo que estou livre para me recursar a participar.

3.Compreendo a importância do estudo e do papel que represento.

4.Sei que posso pedir mais informações sobre o estudo ao pesquisador.

5.Compreendo que todas as informações prestadas são para fins acadêmicos.

Confirmo que as citações da entrevista podem ser usadas na Dissertação final do Mestrado, e em outras

publicações. Entendo que serão usadas de forma anônima e que nenhum respondente individual será

identificado neste estudo.

6.Estou ciente que não será possível identificar qualquer respondente na pesquisa, incluindo a mim.

7.Concordo em participar da pesquisa.
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Quadro 12 – Questionário aplicado no teste piloto da pesquisa principal 
Fonte: O autor (2019)  

 

 

 

 

 

Nome: Idade: Sexo:

Tempo de 

carreira:
Tempo de empresa:

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1.5

QUESTIONÁRIO AUTO-APLICADO - PESQUISA PRINCIPAL

Categorias Nº Pergunta 
Referência 

Autor/Ano

Como você observa o agente de mudança nas empresas/organizações ?

(Marque 1 ou mais opções)   
BARRETT, Richard(2010b); HONGKUN, Li;

JIANHONG, Chen; SHENG, Wei Li

Deren(2016); BEN, Naim Arieh (2016);

CEPTUREANU, Sebastian Ion;

CEPTUREANU, Eduard Gabriel; MARIN,

Irinel (2017);GOHIL, Sandip; DESHPANDE,

Prakash (2014); JING, Duan (2011).

Mudança é liderada pela alta gerência, mas dirigida por grupos com

representantes de todos os níveis da empresa.

As empresas resistem à mudança com pouco esforço na sua condução.

Dirigida pela (s) gerência(s) sênior(es)

Impulsionada por pessoas nas práticas operacionais 

Não há gestão de mudança estruturada

1
.G

e
s
tã

o

1.1.

Quais são as principais barreiras que as empresas enfrentam? (Marque 1

ou mais opções)               

MCAULEY, John; JOHNSON, Philip;

DUBERLEY, Joanne. (2014); COLDWELL,

David (2017); BARRETT, Richard ( 2010a);

HONGKUN, Li; JIANHONG, Chen; SHENG,

Wei Li Deren(2016); CHUN, Xia Yang; HAN,

Min Liu; XING, Xiu Wang (2013).

Engajamento de funcionários

Capacidade de se adaptar às mudanças nas condições de mercado

Falha em aproveitar novas oportunidades

Baixo nível de investimentos

Falta de estratégia

1.2

1.4

Como você se sente frente ao nível de comprometimento das empresas

com a gestão do conhecimento dentro e fora do ambiente corporativo?

MCAULEY, John; JOHNSON, Philip;

DUBERLEY, Joanne. (2014); ALMEIDA-

SANTOS, Paulo Sérgio; ROCHA, Irani;

HEIN, Nelson (2014). CHAPPELL, David;

DEWEY, T. Gregory (2015).

Muito satisfeito

Insatisfeito 

Indiferente 

Satisfeito  

 Muito insatisfeito  

13

Como as empresas consideram a comunicação do desempenho

organizacional aos seus  colaboradores?  Marque apenas 1(uma) opção.

ALMEIDA-SANTOS, Paulo Sérgio; ROCHA,

Irani; HEIN, Nelson (2014); MARKINA, Irina;

DYACHKOV, Dmytro (2014); MCAULEY,

John; JOHNSON, Philip; DUBERLEY,

Joanne. (2014)

Essencial 

Alta prioridade   

Prioridade média

Baixa prioridade  

Não é uma prioridade 

Como você define o empenho das empresas para o desenvolvimento de

ações de cidadania corporativa? E quais ações promovem?

MARKINA, Irina; DYACHKOV, Dmytro

(2014); ANDRADE et al. (2017); ARAÚJO,

Uajará Pessoa; SANCHES JÚNIOR, Paulo

Fernandes; GOMES, Almiralva Ferraz;

MARTÍNEZ, Berumen Héctor A.; LÓPEZ,

Torresa Gabriela C.; ROMO, Laura Rojas

(2014).
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Quadro 13 – Questionário aplicado no teste piloto da pesquisa principal 
Fonte: O autor (2019)  

 

 

 

 

 

Nome: Idade: Sexo:

Tempo de 

carreira:
Tempo de empresa:

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2.5

2
.L

id
e
ra

n
ç
a

2.1

Qual perfi de liderança você identifica com maior frequência nas

organizações que atua?  (Marque apenas 1(uma) opção.

ALI, Fahad; HE, Rongrong; JIANG, Yuexiang

(2017); BARRETT, Richard (2010a); LEE,

Hannah (2010). BARRETT, Richard (2017).

Servo-líder e visionário - Aje com humildade e compaixão.

Facilitador/inspirador 

Focada na excelência e usam métricas para gerenciar os resultados. 

Lida com conflitos facilmente e investem tempo na construção de 

relacionamentos.

Compreende a importância da estabilidade financeira e/ou retornos de

acionista, e cuida da saúde e segurança dos empregados. 

2.2

Como você classifica a capacidade de comunicação de manaiera geral,

das lideranças, (em todos os níveis hierárquicos): (Marque apenas 1(uma)

opção.

MARKINA, Irina; DYACHKOV, Dmytro (2014);

QUARATI, Piero; LISSIA, Marcello;

SCARFONE, Antonio (2016); SANTAMARÍA-

BONFIL; FERNÁNDEZ; GERSHENSON,

(2015); BRUYN, Peter de et al (2013a).

Extraordinária

Alta 

Média

Baixa

Incipiente   

2.4

Qual o nível de influência das lideranças no alinhamento da Missão com a

cultura organizacional?  Escolha apenas 1(uma) opção.

BARRETT, Richard (2010b); JOHNSON, John

J.; TOLK, Andreas; SOUSA-POZA, Andres

(2013); ALI, Fahad; HE, Rongrong; JIANG,

Yuexiang. (2013).

Extremamente influente

Muito influente 

Pouco influente 

Ligeiramente influente 

Nada influente 

2.3

Sobre a afirmativa: "As lideranças estão engajadas em promover ações

motivacionais aos colaboradores." Você:   (Marque apenas 1(uma) opção

MCAULEY, John; JOHNSON, Philip;

DUBERLEY, Joanne. (2014); BARRETT,

Richard (2010); LEE, Hannah (2010).

Concorda totalmente 

Concorda

Neutro

Discorda 

Discorda fortemente 

Como você avalia o nível de competência da alta direção (mais alto nível

hierárquico) no que se refere a capacidade de conduzir o negócio?

Destaque pontos que considere relevantes.

MCAULEY, John; JOHNSON, Philip;

DUBERLEY, Joanne. (2014); ALI, Fahad; HE,

Rongrong; JIANG, Yuexiang (2013).

Autor/Ano

QUESTIONÁRIO AUTO-APLICADO - PESQUISA PRINCIPAL

Categorias Nº Pergunta 
Referência 
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Quadro 13 – Questionário aplicado no teste piloto da pesquisa principal 
Fonte: O autor (2019)  

 

 

 

 

 

 

 

Nome: Idade: Sexo:

Tempo de 

carreira:
Tempo de empresa:

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

3.5

QUESTIONÁRIO AUTO-APLICADO - PESQUISA PRINCIPAL

Categorias Nº Pergunta 
Referência 

Autor/Ano

3
.E

s
tr

a
té

g
ia

3.1

Qual o maior desafio que as empresas enfrentam na definição da

estratégia? Escolha apenas 1(uma) opção.

RĂDULESCU, Răzvan (2013); RĂDULESCU,

Răzvan (2014); ARAÚJO, Uajará Pessoa;

SANCHES JÚNIOR, Paulo Fernandes;

GOMES, Almiralva Ferraz (2015);CHANG, Yi-

fang (2013).

Pressões de mercado 

A natureza do poder e autoridade 

O desenvolvimento da compreensão da cultura organizacional

Definição do contexto organizacional 

O relacionamento entre as empresas e sociedade 

3.2

Qual parte interessada você considera que oferece maior influência real

sobre a estratégia organizacional? Escolha apenas 1(uma) opção.

BOLISANI, Ettore; BRATIANU (2017); VOZNA,

Liudmyla Yu (2016); KÜMMEL, Reiner

(2016);CHAPPELL, David; DEWEY, T.

Gregory(2015)

 Sociedade

Acionisas/Conselhos Administrativos

Funcionários e/ou Sindicatos

Organização não governamental (ONGs)

Governos

3.4

Como você avalia a possibilidade da participação de funcionários de nível

operacional e tático na definição da estratégia:

MARTÍNEZ, Berumen Héctor A.; LÓPEZ,

Torresa Gabriela C.; ROMO, Laura Rojas

(2014); JING, Duan (2011).

Extremamente provável 

Provável

Indiferente

Improvável  

Extremamente improvável

3.3

Com quem as empresas compartilham sua estratégia de negócios?

(Marque 1 ou mais opções)   

JING, Duan (2011); BOLISANI, Ettore;

BRATIANU (2017); VOZNA, Liudmyla Yu

(2016); KÜMMEL, Reiner (2016);CHAPPELL,

David; DEWEY, T. Gregory(2015); GREGIO,

Nivaldo de Oliveira (2016)

Com todas as partes interessadas em diversos níveis

Com acionistas, investidores, diretoria gerências 

Com  diretoria, acionistas e investidores

Com diretoria

Não compartilha (mantida internamente na alta gestã

Qual a relevância da gestão da informação e comunicação dentro das

estratégias organizacionais? 

URSACESCU, Minodora; CIOC, Mihai (2016);

VASCONCELLOS, Áurea R.; RODRIGUES,

Clóves G.; LUZZI, Roberto(2015); CHAPPELL,

David; DEWEY, T. Gregory (2015).
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   Quadro 13 – Questionário aplicado no teste piloto da pesquisa principal 
   Fonte: O autor (2019)  

 
 
 
 
 
 
 

Nome: Idade: Sexo:

Tempo de 

carreira:
Tempo de empresa:

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4.5

QUESTIONÁRIO AUTO-APLICADO - PESQUISA PRINCIPAL

Categorias Nº Pergunta 
Referência 

Autor/Ano

4
.C

u
lt

u
ra

 O
rg

a
n

iz
a
c
io

n
a
l 

4.1

Como você define a frequencia que a missão, visão, valores e cultura

organizacional estão integrados? Escolha apenas 1(uma) opção.

MCAULEY, John; JOHN SON, Philip;

DUBERLEY, Joanne (2013); QUARATI, Piero;

LISSIA, Marcello; SCARFONE, Antonio (2016); 

JOHNSON, John J.; TOLK, Andreas; SOUSA-

POZA, Andres (2013); CHAPPELL, David;

DEWEY, T. Gregory (2015); LEE, Hannah

(2010); PRAHALAD, C.K (2010)

Sempre

Muitas vezes 

Ás vezes (sem constância)

Raramente

Nunca

4.2

Os procedimentos e processos inter-relacionados e sua interdependência

são comunicados? Escolha apenas 1(uma) opção.

URSACESCU, Minodora; CIOC, Mihai (2016);

VASCONCELLOS, Áurea R.; RODRIGUES,

Clóves G.; LUZZI, Roberto (2015); BARRETT,

Richard² (2010); MCAULEY, John; JOHN SON, 

Philip; DUBERLEY, Joanne (2013).

Sempre

Muitas vezes 

Ás vezes (sem constância)

Raramente

Nunca

4.4

Qual o principal método empregado pelas empresas no desenvolvimento

de seus colaboradores?  (Marque 1 ou mais opções) 

CHAPPELL, David; DEWEY, T. Gregory

(2015).

Pacerias com universidades, centros de pesquisas e/ou instiruições

governamentais

Programa de tutoria formal por outro funcionário    dentro da empresa

Programas de treinamento e desenvolvimento desenvolvidos

externamente

Programas de treinamento e desenvolvimento desenvolvidos

internamente

On the job

4.3

Qual o nível de conscientização das partes interessadas dentro do

contexto organizacional, dos objetivos e metas organizacionais? Escolha

apenas 1(uma) opção.

URSACESCU, Minodora; CIOC, Mihai (2016);

VASCONCELLOS, Áurea R.; RODRIGUES,

Clóves G.; LUZZI, Roberto (2015); BARRETT,

Richard² (2010); MCAULEY, John; JOHN SON, 

Philip; DUBERLEY, Joanne (2013)

Domínio

Proficiência 

Entendimento

Informação 

Percepção

Quais os tipos de diversidade as empresas adotam e como as

operacionalizam?

BEN, Naim Arieh (2016); MCAULEY, John;

JOHNSON, Philip; DUBERLEY, Joanne (2013).
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   Quadro 13– Questionário aplicado no teste piloto da pesquisa principal 
   Fonte: O autor (2019)  

 
 
 
Com base nos resultados Teste Piloto o Questionário para Pesquisa Principal foi elaborado e 

é apresentado no Quadro 14. 

  

Nome: Idade: Sexo:

Tempo de 

carreira:
Tempo de empresa:

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5.5

Categorias Nº Pergunta 
Referência 

Autor/Ano

5
.P

rá
ti

c
a
s
 O

p
e
ra

c
io

n
a
is

5.1

Como você avaliar o nível de influência das gerências na condução das

ações para o alcance da estratégia? Escolha apenas 1(uma) opção.

STEPHEN, Damian G.; DIXON, James A 

(2009).

Extremamente influente    

Muito influente    

Pouco influente 

Ligeiramente influente 

Indiferente 

Insatisfeito 

Muito insatisfeito  

Nada influente  

5.2

Sobre a integração dos esforços dos níveis operacional, tático e

estratégico na condução de ações para o alcance da estratégia, você

considera: Escolha apenas 1(uma) opção.

MCAULEY, John; JOHNSON, Philip;

DUBERLEY, Joanne (2013).

Extraordinário      

Alto    

Médio 

Baixo

Incipiente  

QUESTIONÁRIO AUTO-APLICADO - PESQUISA PRINCIPAL

Qual (is) fator (es) você considera primordial (ais) para práticas

operacionais consistentes? 

BRUYN, Peter de et al.(2013b); CHANG, Yi-

fang (2013); VON BERTALANFFLY, Ludwig.

(2015); HONGKUN, Li; JIANHONG, Chen;

SHENG, Wei Li Deren (2016).

5.4

Como você avalia o reconhecimento ofecerido pelas empresas na

participação dos colaboradores nas soluções de problemas? Escolha

apenas 1(uma) opção.

MCAULEY, John; JOHNSON, Philip;

DUBERLEY, Joanne (2013).

Excelente 

Muito bom 

Aceitável 

Ruim 

Não há reconhecimento

5.3

Qual seu nível de satisfação com o alinhamento entre práticas operacionais

e direcionamento estratégico nas empresas? Escolha apenas 1(uma)

opção.

ANNILA, Arto; SALTHE, Stanley (2009);

MCAULEY, John; JOHNSON, Philip;

DUBERLEY, Joanne (2013).

Muito satisfeito

Satisfeito 
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Quadro 13 – Questionário Pesquisa Principal 
Fonte: O autor (2019)  

 

 
Os qualificadores empregados no modelo são apresentados e descritos no Quadro 15. 

 
 
 

Nome:

9

5
.P

R
Á

T
IC

A
S

 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
IS

Qual o nível alinhamento entre práticas operacionais e  planejamento estratégico nas organizações?

10 Como você avalia o reconhecimento oferecido pelas empresas na participação dos colaboradores nas 

soluções de problemas?  

4
.C

U
L

T
U

R
A

 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

A
L 7 Qual a principal motivação das empresas para investir em diversidade cultural, social, gênero ou de 

inclusão?

8 Qual o nível de conscientização das partes interessadas dentro do contexto organizacional, dos objetivos e 

metas organizacionais? 

3
.E

S
T

R
A

T
É

G
IA

5 Qual parte interessada oferece maior influência  sobre a definição da estratégia? 

6 Qual nível de prioridade dado pelas organizações aos Riscos e Oportunidades nas tomadas de decisões?

2
.L

ID
E

R
A

N
Ç

A

3 Qual perfil de liderança você identifica com maior frequência nas organizações que atua? 

4 Como você classifica a capacidade de comunicação das lideranças?

Gênero:

Formação:

Tempo de carreira como Consultor: 

II. Perguntas por categoria

1
.G

E
S

T
Ã

O

1 Como a comunicação do desempenho organizacional é considerada pelas organizações?  

2 Como você se sente frente ao nível de comprometimento das empresas com a gestão do conhecimento, 

dentro e fora do ambiente corporativo?

Idade:

PESQUISA PRINCIPAL

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

ESCOLA DE ENGENHARIA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA, GESTÃO DE NEGÓCIOS E MEIO AMBIENTE

MESTRADO PROFISSIONAL EM SISTEMAS DE GESTÃO

QUESTIONÁRIO AUTO-APLICADO

I. PERFIL DO RESPONDENTE

Menos de 30 anos Entre 31 - 40 anos Mais de 40 anos

Feminino Masculino Prefiro não responder

Técnica Pós-Graduação Mestrando/MestradoGraduação Doutorando/Doutorad

Menos de 5 anos Entre 5 e  10 anos Mais de 10 anos

Essencial Não é uma prioridade Alta prioridade    Média prioridade Baixa prioridade  

Muito satisfeito Insatisfeito Satisfeito Indiferente Pouco satisfeito  

Servo-líder e visionário -

Age com  humildade e 

compaixão

Gerencia  facilmente 

conflitos e investe  na 

construção de  

relacionamentos

Focado apenas 

nos resultados 

financeiros   

Não  considera o contexto 

organizacional nas tomadas 

de decisões

Incipiente   
Extraordinária BaixaIntermediáriaAlta

Considera o ambiente 

interno sua prioridade 

com pouca interface com 

ambiente externo

Sociedade
Colaboradores ONGsGovernos

Não consideram
Altíssima  prioridade Baixa MédiaAlta

Concorrência 

Baixa

Não consideramAltíssima Baixa MédiaAlta

Muito alto Alto
Baixo

PéssimoExcelente RuimBomÓtimo

Moderado

Nenhum ou 

insignificante

Altíssima Baixa MédiaAlta

Melhorar Imagem 
Diferencial 

competitivo
Exigência LegalGeração de Valor Pressão da 

Sociedade
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   Quadro 14 – Qualificadores das respostas para pesquisa principal  
   Fonte: O autor (2019)  

Metodologia Referências

Questões   

Questionário                 

auto-aplicado

Autor/Ano

Organizacional 1,2
Para qualquer sistema se adaptar ao seu ambiente externo, seus controles internos devem

incorporar variedade em seus processos internos. 

Quando a entropia negativa acumula até certo ponto, uma mudança qualitativa ocorre. Então,

o sistema entra em um novo equilíbrio.

É frequente as organizações possuírem uma visão e estratégia que não são devidamente

esclarecidas e discutidas. Ainda, que não são comunicadas, e não alcança todos os níveis da

organização. E isso, pode conduzir a tomada de decisões inconsistentes para o sucesso do

negócios.

Organizacional 5,6

Para um melhor desempenho organizacional, é necessário que as organizações se

reestruturem de tempos em tempos, e essa reestruturação pode exigir que um novo conjunto

de ideias e conhecimentos sejam trazidos para a organização.

LEE, Hannah (2010); BARRETT, Richard (2010b).

Social 7,8

A automanutenção da organização consiste na sua capacidade de sustentar-se e está

relacionada à variedade de maneiras pelas quais a organização pode responder ao ambiente.

A ideia de autorreprodução significa que a organização pode crescer, desenvolver e formar

novas divisões e estruturas de maneira responsiva.

CEPTUREANU, Eduard Gabriel; CEPTUREANU, Sebastian Ion; 

POPESCU, Doina (2017); BRUYN, Peter de et al.(2014); ANNILA, 

Arto; SALTHE, Stanley (2009); CHUN, Xia Yang; HAN, Min Liu; 

XING, Xiu Wang(2013).

Cultural 7,8
As diferentes consistências dentro do sistema e seu nexo com as forças que o circundam e

as forças que o direcionam oferecem um fluxo de energia para determinar as diferenças .

Pessoal 7,8
Entropia pessoal dos líderes para melhorar o desempenho de uma organização, bem como

analisar o impacto dela sobre a cultura organizacional.

Cultural 9,10

A capacidade principal valorizada na organização são os tipos de especialização ou os tipos

de qualidades que são esperados em diferentes níveis ou funções na organização. É

importante que todos os funcionários, gerentes e líderes tenham uma visão clara entre o

trabalho que fazem todos os dias e a missão ou visão da organização, para que eles saibam

como fazem a diferença.

HONGKUN, Li; JIANHONG, Chen; SHENG, Wei Li Deren (2016);

GREGIO, Nivaldo de Oliveira (2016); VASCONCELLOS, Áurea R.;

RODRIGUES, Clóves G.; LUZZI, Roberto (2015); ALMEIDA-

SANTOS, Paulo Sérgio; ROCHA, Irani; HEIN, Nelson.(2014);

JOHNSON, John J.; TOLK, Andreas; SOUSA-POZA, Andres (2013); 

MCAULEY, John; JOHNSON, Philip; DUBERLEY, Joanne (2013);

ALI, Fahad; HE, Rongrong; JIANG, Yuexiang (2017); BOLISANI,

Ettore; BRATIANU (2017); (VON BERTALANFFLY, Ludwig, 2015) e

(LÓPEZ; ROMO; ROJAS, 2014).

BEN, Naim Arieh (2016); MCAULEY, John; JOHNSON, Philip;

DUBERLEY, Joanne (2013); MARKINA, Irina; DYACHKOV, Dmytro

(2014); SANTAMARÍA-BONFIL; FERNÁNDEZ; GERSHENSON,

(2015); ROMO, Laura Rojas (2014); REZENDE et al.; 2016;

GOHIL, Sandip; DESHPANDE, Prakash.(2014);ARAÚJO, Uajará

Pessoa; SANCHES JÚNIOR, Paulo Fernandes; GOMES, Almiralva

Ferraz (2015); URSACESCU, Minodora; CIOC, Mihai (2016); JING,

Duan. (2011); CHANG, Yi-fang (2013); FOSTER, John Bellamy;

BURKETT, Paul.(2008); QUARATI, Piero; LISSIA, Marcello;

SCARFONE, Antonio (2016);  KÜMMEL, Reiner (2016).

Parâmetro 

Entropia
Parâmetro de qualificação das respostas

Informacional 9,10

A eficiência e eficácia das decisões, dependerá de pessoas, que sejam capazes de

compreender as diretrizes organizacionais e executar seus processos gerando resultados

coerentes com o propósito da organização e seu contexto interno e externo. 

3,4Organizacional

RĂDULESCU, Răzvan(2013);RĂDULESCU, 

Răzvan(2014);BARRETT, Richard (2010a); CEPTUREANU, Eduard 

Gabriel; CEPTUREANU, Sebastian Ion; POPESCU, Doina (2017); 

STEPHEN, Damian G.; DIXON, James A.(2009); CHAPPELL, David; 

DEWEY, T. Gregory(2015).
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3.3  ETAPAS DA PESQUISA 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa, seis etapas foram planejadas e execu-

tadas conforme ilustradas na Figura 11 e descritas na sequência. 

 

 
Figura 11 – Etapas do desenvolvimento da pesquisa 
Fonte: Adaptada de Gray (2012 p.183) 
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3.2.1 Etapa 1-Planejamento 

 

Na revisão bibliográfica, foi considerado o acervo de artigos disponibilizados 

nos bancos de teses e dissertações através do portal de periódicos da Capes e suas 

interfaces internacionais. Os textos analisados foram organizados e sintetizados de 

acordo com a cronologia da evolução dos estudos considerados nesta pesquisa e 

com suas contribuições para satisfazer o objeto em análise. 

 

A análise comparativa das abordagens científicas foi realizada ressaltando a 

relevância e aplicação ao estudo desta pesquisa. O modelo utilizado esteve alicer-

çado na fundamentação teórica. Os recursos para a pesquisa ficaram a cargo do 

pesquisador, que definiu o grau de investimento de acordo com sua disponibilidade.  

 

3.2.2 Etapa 2-Teste-piloto 

 

O teste-piloto foi aplicado a 4 (quatro) respondentes um universo de 115 indi-

víduos, tendo como base o método de amostragem não-probabilístico, considerando 

a conveniência e acessibilidade do pesquisador ao público alvo. Os respondentes 

considerados para o teste-piloto não foram contemplados na pesquisa principal.  

 

3.2.3 Etapa 3-Ajustes do questionário auto-aplicado  

 

Nesta etapa foram analisados os dados, as observações dos consultores, su-

gestões de melhorias e críticas apontadas como relevantes ao objeto de pesquisa. 

Um questionário composto por 5 seções, 20 perguntas fechadas e 5 abertas foram 

adotadas tendo sido respondidas em sua totalidade pelos respondentes. 

 

Ao final da análise, verificou-se que 10 perguntas poderiam ser sintetizadas, 

ou descartadas e ainda foi incluída a abordagem de riscos sugerida pelos respon-

dentes. Ainda as perguntas abertas foram excluídas, visto que não ofereceram valor 

relevante à pesquisa; já que as perguntas fechadas já estavam suficientemente 

abrangentes ao objetivo proposto pelo método.  

3.2.4 Etapa 4-Execução 
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Previamente ao início da pesquisa, todos os envolvidos foram comunicados e 

orientados sobre o propósito da pesquisa e responderam ao formulário de consenti-

mento informado, garantindo a transparência e a seriedade deste estudo.   

 

O questionário auto-aplicado foi desenvolvido através da plataforma especiali-

zada Google Forms, o que permitiu acompanhar em tempo real o desempenho da 

pesquisa. O envio aos respondentes foi procedido por e-mail através de um link, 

permitindo acesso individualizado diretamente na plataforma.  A pesquisa de levan-

tamento foi realizada no período de 01 de janeiro de 2019 a 28 de fevereiro de 2019. 

 

3.2.5 Etapa 5-Redação da dissertação 

 

Após a coleta dos dados, realizada de acordo com os procedimentos indica-

dos na Etapa 5, os dados foram classificados de forma sistemática, conforme as se-

guintes etapas mostradas no Quadro 16. 

 

 
             Quadro 15 – Etapas de classificação dos dados 

                Fonte: O autor com referência em GRAY (2012, p.184-186) 

 
 

A análise e interpretação dos dados foi constituída da aplicação lógica do pro-

cesso de investigação, estando estreitamente relacionadas, quando se tratou de evi-

denciar as relações existentes entre o fenômeno estudado e outros fatores. Essas 

relações puderam ser estabelecidas em função de suas propriedades relacionais de 

causa-efeito, produtor-produto, de correlações, e análise de conteúdo (GRAY, 2012). 

A representação dos resultados foi efetuada através de tabelas, quadros e gráficos.  

Etapas Descrição

Codificação

É a técnica operacional utilizada para categorizar os dados que se relacionam.

Mediante a codificação, os dados serão transformados em símbolos, podendo ser

tabelados e contados. A codificação será efetuada em duas partes: 1. classificação

dos dados, agrupando-os sob determinadas categorias; 2. atribuição de um código,

número ou letra, tendo cada um deles um significado. Visa facilitar tabulação dos

dados e sua comunicação.

Tabulação

É a disposição dos dados em tabelas, possibilitando maior facilidade na verificação

das inter-relações entre eles. É uma parte do processo técnico de análise estatística, 

que permite sintetizar os dados de observação, conseguidos pelas diferentes

categorias, e representá-los. Dessa forma, poderão ser melhor compreendidos e

interpretados mais rapidamente. Os dados serão classificados pela divisão em

subgrupos.

É o exame minucioso dos dados. De posse do material coletado, uma análise crítica

será efetuada, a fim de detectar falhas ou erros, evitando informações confusas,

distorcidas, incompletas, que possam prejudicar o resultado da pesquisa.

Seleção
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Os modelos adotados foram aqueles que melhor representaram os dados, de 

forma clara, precisa e de fácil entendimento, conforme ilustrações apresentadas na 

Figura 12. 

 
Figura 12 – Modelos de gráficos 
Fonte: O autor (2019) 

 
 
3.2.6 Etapa 6-Apresentação e discussão dos resultados utilizando o referencial 

teórico como suporte 

 

Nesta etapa final, foram considerados: a cronologia da pesquisa, o nível de 

responsividade aos questionários enviados, o número de respondentes, a descri-

ção do perfil dos respondentes. Os fatores positivos e limitantes observados du-

rante a pesquisa foram relatados para permitir, à ocasião de sua reprodução, im-

plementar possíveis ajustes e melhorias que poderiam ser necessárias. As tabe-

las, quadros e gráficos têm suas análises apresentadas de acordo com os objeti-

vos propostos neste estudo, de forma explicativa. 
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3.4  POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A população refere-se neste estudo aos consultores empresariais que atuam 

em entidade privada sem fins lucrativos, pequenas, médias e grandes organizações 

nacionais e internacionais, bem como profissionais autônomos que atuam na presta-

ção de serviço de consultoria empresarial, com foco em gestão organizacional, es-

tratégia organizacional liderança, processos de negócios, desenvolvimento organi-

zacional, inovação e sustentabilidade no estado do Rio de Janeiro. 

 

O estudo considerou uma população de 115 (cento e quinze consultores) se-

lecionados a partir de indicação de empresas privadas de consultoria empresarial, 

bem como através da plataforma profissional Linkedin. 

 

Escolheu-se amostrar essa população, por se tratar de um grupo de profissio-

nais técnicos habilitados na prestação de serviços de alto nível que estão próximos 

às organizações e familiarizados com o contexto deste estudo e sua complexidade, 

estando aptos a opinarem sobre o tema. 

 

Neste estudo foi considerada amostra não aleatória e por conveniência a par-

tir de uma população finita, que, de acordo com Sweeney, A. Williams e Anderson 

(2016), é recomendada quando da facilidade de acesso do pesquisador e tem-se o 

propósito não estimar com exatidão os valores da população, mas sim estudar rela-

ções entre as variáveis do estudo. 

 

 

3.5 MÉTODOS DE TRATAMENTO, ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS 

RESULTADOS 

 

 

O tratamento, a análise e discussão dos resultados foram pautados na compi-

lação dos dados, tendo como premissa a estatística descritiva, de maneira categori-

zada, qualitativa e quantitativamente, com o emprego de métodos tabulares e gráfi-

cos. 
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As escalas adotadas foram: nominal e ordinal. A Escala Nominal divide os 

dados em categorias mutuamente exclusivas e coletivamente exaustivas, o que su-

gere que toda a fração de dados se encaixe numa única categoria e que todos os 

dados se encaixem em alguma categoria da escala.  A Escala Ordinal mantém as 

características da Escala Nominal, mas tem a capacidade de ordenar os dados, 

além disso, permite identificar as distâncias entre quaisquer dois números (posições) 

desta escala (GRAY, 2012).  

Com um único número, tornou-se possível fazer comparações entre diferen-

tes pares de dados, o que, de acordo com Gray (2012), permite na estatística descri-

tiva obter maior segurança do que na estatística inferencial. 

A tabulação dos dados neste estudo foi processada com aplicação do editor 

de planilhas Microsoft Office Excel. 

A análise dos dados primários se deu através da indução analítica, que envol-

veu a coleta de dados partindo de casos individuais para a verificação de padrões 

para codificação, que seguiu quatro etapas: transcrição, codificação, leitura e revisão 

dos dados. Transcrição trata-se do registro claro e preciso dos dados durante a pes-

quisa, facilitando tratamento posterior; codificação permitiu ao longo do processo, 

familiarizar-se com os dados e proceder a ajustes necessário; a leitura dirigida pos-

sibilitou a identificação de padrões nas respostas e revisão englobou a adequação 

dos códigos, palavras, e outras constatações que precisassem ser ajustadas (GRAY, 

2012). 

 

O tratamento dos dados foi procedido através da avaliação do número de 

respondentes para cada questão conforme o nível de impacto da entropia relaciona-

da às sessões da pesquisa, bem como analisadas contra a escala de equivalência 

proposta para este estudo conforme Quadro 17. 
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Quadro 16 – Níveis de impacto da Entropia sobre a organização e quantificação 
Fonte: O autor (2019) com base em (BARRETT, 2010b). 
 

  

A escala de porcentagem de equivalência às respostas dos respondentes no 

questionário auto-aplicado foi baseada nas premissas qualitativas propostas por Bar-

rett (2010b) para entropia cultural; não sendo, portanto, considerado neste estudo, o 

modelo matemático do autor em questão. Os aspectos qualitativos são apresentados 

a seguir. 

 

<10%: Nível Primário – este é um baixo nível de entropia. 
11% - 20%: Questões Menores: Este nível de entropia cultural reflete ques-
tões que requerem ajuste estrutural. É importante reduzir o nível de entropia 
cultural para melhorar o desempenho. 
21% - 30% - Questões Significativas: Este nível de entropia cultural reflete 
questões significativas requerendo transformação cultural e estrutural e co-
aching de liderança. Isto é importante reduzir o nível de entropia cultural pa-
ra melhorar o desempenho. 
31% - 40%: Questões sérias – este nível reflete sérios problemas e requer 
desenvolvimento da liderança, transformação na estrutura e estrutura orga-
nizacional. 
41%+: Questões críticas – este nível reflete problemas críticos, que deman-
dam mudanças na liderança, reestruturação da estrutura, cultura e desen-
volvimento de novas estratégias para desenvolvimento dos líderes. 
(BARRETT, 2010b). 

 

O método empregado para o cálculo da entropia foi desenvolvido pelo autor 

através da análise dos resultados da média ponderada atribuindo-se a cada um dos 

quantificadores um peso na escala de 1 a 5. Na medida que a média ponderada di-

minuía a entropia diminuía, e aumentava na medida que a média ponderada aumen-

tava.  

 

A partir do princípio da proporcionalidade existente entre a média ponderada 

e o modelo matemático proposto neste estudo, a Equação 2 foi desenvolvida para o 

 Nível 1  

Primário

Nível 2                   

Baixo               

Nível 3                 

Significativo

Nível 4                         

Sério

Nível 5                    

Crítico

(1 5)

Nível de entropia 

     (<10%)      (11%-21%)      (21%-30%)      (31%-40%)      (41%+)

Níveis de impacto da Entropia sobre a organização e quantificação

Respostas dos respondentes

Escala de equivalência com nível de entropia
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cálculo da entropia para avaliação quali-quantitativa de sistema de gestão organiza-

cional proposto neste estudo conforme apresentado no Quadro 18. 

 

Quadro 17 – Teste da Equação do Método NEo proposto  
Fonte: O autor (2019) 
 
 
 

 
 
 

 
Onde: 

 
NEo= nível de entropia organizacional  

xi = quantidade do quantificador i  
wi = peso atribuído ao quantificador i dividido por 100  
Nqo = quantidade de quantificadores empregados na pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NEo= ∑xiwi ∕ 100 

             Nqo 

(2) 

Xi Wi Xi Wi Xi Wi Xi Wi Xi Wi

A1 30 1 0 2 0 3 0 4 0 5 2.00 0.3 5.0 6%

Xi Wi Xi Wi Xi Wi Xi Wi Xi Wi

A1 0 1 30 2 0 3 0 4 0 5 4.00 0.60 5.0 12%

Xi Wi Xi Wi Xi Wi Xi Wi Xi Wi

A1 0 1 0 2 30 3 0 4 0 5 6.00 0.90 5.0 18%

Xi Wi Xi Wi Xi Wi Xi Wi Xi Wi

A1 0 1 0 2 0 3 30 4 0 5 8.00 1.20 5.0 24%

Xi Wi Xi Wi Xi Wi Xi Wi Xi Wi

A1 0 1 0 2 0 3 0 4 30 5 10.00 1.50 5.0 30%

Questão

Excelente Ótimo Bom Ruim Péssimo

Péssimo Mp =          

∑wixi / 

∑wi 

 

∑WiXi Nqo
Score 

% NEo

Mp =          

∑wixi / 

∑wi 

 

∑WiXi Nqo
Score 

% NEo

Questão

Excelente Ótimo Bom Ruim

 

∑WiXi Nqo
Score 

% NEo

Questão

Excelente Ótimo Bom Ruim Péssimo

Mp =          

∑wixi / 

∑wi 

Questão

Excelente Ótimo Bom Ruim Péssimo Mp =          

∑wixi / 

∑wi 

Nqo

Nqo
Score 

% NEo

Mp =          

∑wixi / 

∑wi 

 

∑WiXi

 

∑WiXi
Score 

% NEo
Questão

Excelente Ótimo Bom Ruim Péssimo
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A pesquisa foi realizada no período de 1º (primeiro) de janeiro a 28 (vinte e oi-

to) de fevereiro de 2019. Questionário foi enviado através de e-mail por meio do Go-

ogle Forms, ferramenta que permite coletar informações de usuários por meio de 

uma pesquisa ou questionário personalizado, que permite que as informações sejam 

coletadas e conectadas automaticamente a uma planilha de Excel, quando os dados 

podem ser tratados estatisticamente. Foram enviados 115 (cento e quinze) questio-

nários, tendo sido obtido 22.61% de retorno.  

 

Junto ao questionário também foi encaminhado aos respondentes um formu-

lário de consentimento informado e confidencialidade; informando o tempo necessá-

rio para responder a pesquisa; o objetivo, área de concentração e linha de pesquisa; 

bem como um artigo publicado pelo autor na revista Poisson em janeiro de 2019 so-

bre o tema; para que pudessem se familiarizar antes do início da pesquisa. Os resul-

tados são apresentados no Gráfico 2. 

 

 
   Gráfico 2 – Resultados do formulário de consentimento informado 
   Fonte: O autor (2019). 

 

 

Sim 100%

Não 0%

Sim 100%

Não 0%

Sim 100%

Não 0%

Sim 100%

Não 0%

Sim 100%

Não 0%

Sim 100%

Não 0%

Sim 100%

Não 0%

0 26

7.Concordo em participar da pesquisa

4.Estou ciente que posso pedir mais 

informações sobre o estudo ao 

pesquisador. 

5.Compreendo que todas as informações 

prestadas são para fins acadêmicos.

6.Estou ciente que não será possível 

identificar qualquer respondente na 

pesquisa, incluindo a mim.

1.Recebi informações e orientações sobre 

o objetivo da pesquisa para decidir 

participar.

2.Entendo que estou livre para me recursar 

a participar. 

3.Compreendo a importância do estudo e 

do papel que represento. 

4  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS  
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Destaca-se que os resultados exprimem os pontos de vistas dos profissionais 

respondentes que podem apresentar variação pertinente devido ao volume de infor-

mações que os atingem cotidianamente e o tema ser dinâmico e estar em transfor-

mação contínua. Os dados coletados são apresentados em seções de 1 a 5, sendo 

1-Gestão, 2-Liderança, 3-Estratégia, 4-Cultura Organizacional e 5- Práticas Operaci-

onais. 

 

 

4.1 DEMOGRAFIA  

 

Os 26 respondentes foram selecionados a partir da conveniência do autor, 

tendo como foco as áreas de atuação os respondentes, permitindo que suas experi-

ências pudessem de maneira mais significativa contribuir para a pesquisa, visando 

uniformizar ao máximo possível a amostra.  

 

O pesquisador buscou fortalecer a diversidade dos respondentes pelas locali-

zações geográficas, bem como o tipo de empresas em que atuam, tendo sido possí-

vel abranger 46% de profissionais que influenciam pequena, médias e grandes em-

presas; ainda 31% formado por consultores-auditores-empreendedores; e 23% de 

consultores independes/autônomos, que atuam em organização governamental de 

apoio ao empresariado no estado no Rio de Janeiro. 

 

Os respondentes estão distribuídos em: 30.77% na cidade do Rio de Janeiro, 

19.23% em Araruama, 11.54% Volta Redonda, igualmente 12% em Niterói, 11.54% 

Campos dos Goytacazes, assim como Macaé também 11.54% e 3.85% estão em 

Petrópolis, conforme Figura 13. 
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         Figura 13 – Localização dos respondentes por cidade no estado do Rio de Janeiro 
         Fonte:  O autor (2019) com base no Google Maps. 

 

 

Referente ao perfil de gênero 38% formado por mulheres e 62% por homens.   

O Gráfico 4, mostra a categoria profissional com tempo de atuação dos consultores 

abrangendo 88% em perfil sênior e 12% pleno.  

 

 

             Gráfico 3 – Tempo de atuação como profissionais consultores 
             Fonte:  O autor (2019) 

 

 

Quanto às áreas foco de atuação dos profissionais respondentes (Gráfico 4): 

38% atuam em gestão organizacional, 35% em gestão de operações de negócios, 

15% em gestão estratégica e 12% com liderança corporativa. 
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Gráfico 4 – Áreas foco de atuação dos respondentes 
Fonte: O autor (2019) 

 

O nível acadêmico dos respondentes é apresentado no Gráfico 5, onde 86.4% 

possuem mestrado ou cursa, 7.7% são doutorandos ou possuem doutorados e res-

pectivamente 7.7% possuem somente graduação. 

 

 
Gráfico 5 – Perfil acadêmico dos respondentes 
Fonte: O autor (2019) 
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4.2 ESTRATIFICAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

 

A estratificação dos resultados visou dividir os dados em diferentes níveis, ob-

ter ao maior volume de informações, elevar o grau de profundidade da análise e 

identificar as variáveis que impactam menos ou mais no nível de entropia apontado 

pelo método de pesquisa através das respostas obtidas.  Para cada seção são apre-

sentados as questões de pesquisa e os resultados, assim como pontos de destaque 

segundo a análise do autor com base no referencial teórico. 

 

Cada questão (Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9 e Q10) foi analisada se-

paradamente em comparação com o padrão da escala definida no questionário atra-

vés da média ponderada dos dados.   A escala foi dividida em 5 níveis de pontua-

ção. A cada categoria de resposta foi atribuído um peso equivalente, numa escala de 

1 a 5; onde a entropia cresce à direita e descresse à esquerda.   

 

O processo de construção do cálculo da proposta do método de avaliação 

quali-quanti da gestão organizacional sob a ótica da entropia está norteado pelos 

níveis de entropia cultural proposto por Barret (2010b) e foi empregado no tratamen-

to dos dados. 

 

A seguir são apresentados os resultados, a média ponderada que indica o 

quão o sistema de gestão da organização está para entropia positiva ou negativa e a 

comparação com o valor resultante do cálculo do nível de entropia que determina 

impacto da entropia sobre a organização com emprego do método “NEo” proposto 

neste estudo. 

 

 

4.3 RESULTADOS PESQUISA PRINCIPAL  

 

4.3.1 Seção 1 – Gestão  

 

O Gráfico 6 apresenta os resultados absolutos qualitativos quanto a importân-

cia da comunicação do desempenho organizacional dentro das organizações, quan-
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do se destacam 42% que consideraram que as organizações têm a comunicação 

como essencial e 8% como alta prioridade. 

 

No que concerne ao nível de comprometimento das empresas com a gestão 

do conhecimento demonstrado no Gráfico 7; 77% dos respondentes se consideram 

“Pouco satisfeito” e 8% “Insatisfeito”.  

 

  
Gráfico 6 – Importância da comunicação do  
desempenho organizacional 
Fonte: O autor (2019) 

  Gráfico 7 – Nível de satisfação com gestão do  
  conhecimento nas organizações 
  Fonte: O autor (2019) 

 

 

Na visão de Mcauley, Johnson e Duberley (2013), não é incomum que as or-

ganizações possuam um planejamento estratégico fechado, ou seja, não é comuni-

cado ou compartilhado os níveis tático e operacional. E esse fator favorece um am-

biente de tomadas de decisões inconscientes sem base factual, que gera prejuízos 

ao desempenho da organização e consequentemente eleva o grau de risco e per-

das.      

 

Quando Ben (2016), publicou a citação de G. N. Lewis (1930) de que: “Ganho 

na entropia sempre significa perda de informação e nada mais"; nos proporciona 

analisar o resultado da insatisfação dos respondentes acerca da importância dada à 

comunicação do desempenho organizacional às partes interessadas. 

 

 Quando não se tem um contexto de organização bem definido e as partes in-

teressadas devidamente identificadas, bem como, seus interesses sobre a organiza-



90 

 

ção adequadamente mapeados, dificilmente será possível ter uma boa comunica-

ção, pois se não se sabe quem são e quais seus interesses. Não se pode comunicar 

apropriadamente (MARKINA; DYACHKOV, 2014). 

 

Para Q1, Mp=4.1 e nível de entropia (Quaro 17) de 12.2%, aponta um nível de 

entropia entre 11%-21%, está mais próximo de atingir o nível primário; já Q2, apre-

senta uma Mp=6.6 e um nível de entropia de 17.82%, o que remete ao nível 2 (Qua-

ro17) de baixa entropia (11%-21%), sinalizando uma gestão que necessita de melho-

rias, conforme demonstrado no Quadro 19. 

 

 
Quadro 18 – Estratificação seção Gestão - Q1 e Q2 
Fonte: O autor (2019) 

 

Para aprimorar a gestão e alcançar um equilíbrio, se faz necessário elevar o 

nível de comprometimento da liderança com as questões relacionadas à gestão do 

conhecimento. Ações práticas podem englobar maior investimento das organizações 

em treinamento e desenvolvimento, implementação de plataformas digitais de com-

partilhamento de dados e informações, criando interface entre o ambiente interno e 

externo (LÓPEZ; ROMO; ROJAS, 2014) (SANTAMARÍA-BONFIL; FERNÁNDEZ; 

GERSHENSON, 2015). 

 

As organizações podem desenvolver mecanismos com base no pensamento 

estratégico baseado em recursos e capacidades, no desenvolvimento de artefatos 

para gestão de contextos capacitantes direcionados para impulsionar o conhecimen-

to organizacional e também podem valorizar os de excedentes cognitivos, ou seja, 

valorizar o tempo que a empresa dispõe para desenvolvimento de atividades extra-

trabalho, motivando ações voluntárias, criando novos projetos para incentivo de ino-

vação e empreendedorismo (REZENDE et al.; 2016) e (GOHIL; DESHPANDE, 

2014). 

 

Xi Wi Xi Wi Xi Wi Xi Wi Xi Wi

Q1 11 1 2 2 6 3 7 4 0 5 4.1 61.0 5.0 12.2

Xi Wi Xi Wi Xi Wi Xi Wi Xi Wi

Q2 0 1 3 2 1 3 20 4 2 5 6.6 89.1 5.0 17.82

Questão
Muito satisfeito Satisfeito Indiferente Pouco satisfeito Insatisfeito

Mp =          

∑wixi / 

∑wi 

 

∑WiXi/

100

Questão
Essencial Alta prioridade Média prioridade Baixa prioridade

Não é uma 

prioridade

Mp =          

∑wixi / 

∑wi 

 

∑WiXi/

100

Nqo
Score 

% NEo

Nqo
Score 

% NEo
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De acordo com Ursacescu e Cioc (2016), a entropia informacional impacta di-

retamente 4 (quatro) processos os quais merecem atenção das organizações, con-

forme mostra o Quadro 20, e quando identificado um nível de desorganização é pro-

vável que os níveis de entropia estejam elevados (ARAÚJO, SANCHES JÚNIOR; 

GOMES, 2015). 

 

 
              Quadro 19 – Processos organizacional expostos a entropia da informação 
              Fonte: Ursacescu; Cioc (2016) 

 
 

 As diferentes relações entre os diversos elementos que compôem o sistema 

organizacional podem oferecer somente pelas suas interações, grau moderado na 

produção de entropia e no fluxo de entropia negativa de entrada para sistemas aber-

tos (Chang, 2013). Outro ponto a considerar é a complexidade das organizações. 

Cada tipologia possue caracaterísticas únicas muitas vezes e um modelo de gestão 

que se aplica a uma, pode não ser aplicável a outra, sem que seja antes avaliado o 

contexto de operação (JING, 2011). 

 

 A colaboração da entropia negativa para o sistema de gestão está correla-

cionada à inclusão e exclusão de elementos dentro do sistema e as relações que 

ocorrem entre eles. Em muitas situações as organizações contratam profissionais, 

demitem profissionais, compram empresas e vendem empresas, ocorrem cisões ou 

formam conglomerados e a energia de uma soma-se a outra.  Assim eleva e diminiu 

a entropia, dependendo da situação, o que torna o papel dos líderes ainda mais de-

safiante (QUARATI; SACRFONE, 2016) (FOSTER; BURKETT, 2008). 

 

 

 

Processo Descrição

Processo de Gestão 

Conjunto de estruturas, funções e relações estabelecidas 

com o objetivo de tomada de decisão, baseado em 

recurso de formação.

Processo de Inovação 

Processo que permite a implementação de novos bens, 

serviços e novas tecnologias, com base no acesso e 

exploração de informação e conhecimento.

Processo de 

Comunicação e 

Informação 

Tecnologias, práticas e infraestrutura que permitem o 

processamento de dados para os processos 

organizacionais.

Estratégia de Negócios
Definição da direção estratégica, objetivos e ações 

necessárias para alcançá-los.
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4.3.2 Seção 2 – Liderança 

 

Quando perguntado sobre o perfil de liderança que os consultores identificam 

com maior frequência nas organizações que atuam, o Gráfico 8 apresentam os re-

sultados: 50% informou que as lideranças estão focadas apenas nos resultados fi-

nanceiros; 38% considera o ambiente interno sua prioridade com pouca interface 

com ambiente externo; 8% ignoram o contexto organizacional em suas tomadas de 

decisões e apenas 4% possuem perfil para gerenciamento de conflitos.   

 

 
          Gráfico 8 – Perfil das lideranças apontados na pesquisa 
          Fonte: O autor (2019) 

 

           

Para Q3, Mp=6.7 e nível de entropia (Quadro 17) que chega a 9.31% e Q4, 

Mp=6.0 e nível de entropia=18%, demonstram que a liderança necessita mudar o 

foco da gestão, pois está próximo de níveis significativos de entropia (Quadro 21). 

 

          
Quadro 20 – Estratificação seção Liderança – Q3 e Q4 
Fonte: O autor (2019) 

 

Xi Wi Xi Wi Xi Wi Xi Wi Xi Wi

Q3 0 1 1 2 12 3 2 4 11 5 6.7 46.6 5.0 9.31

Xi Wi Xi Wi Xi Wi Xi Wi Xi Wi

Q4 0 1 1 2 12 3 13 4 0 5 6.0 90.0 5.0 18

Questão
Extraordinária Alta Intermediária Baixa Incipiente Mp =          

∑wixi / 

∑wi 

 

∑WiXi/

100

Questão

Servo-líder e 

visionário - Age com  

humildade e 

compaixão

Gerencia  facilmente 

conflitos e investe  

na construção de  

relacionamentos

Considera o ambiente 

interno sua prioridade 

com pouca interface 

com ambiente externo

Não  considera o 

contexto 

organizacional nas 

tomadas de 

decisões

 Focado apenas 

nos resultados 

financeiros   
Nqo

Score 

% NEo

Nqo
Score 

% NEo

Mp =          

∑wixi / 

∑wi 

 

∑WiXi/

100
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Conforme Lee (2010), muitos líderes possuem baixa entropia e esse fato pode 

contribuir para seu processo de gestão, e que valores pessoais como senso de justi-

ça, capacidade de ouvir, trabalho em equipe, que cria um ambiente organizacional 

inclusivo, são capazes de reduzir a entropia organizacional. Ainda, a autora reforça 

que a confiança nas tomadas de decisões e capacidade de comunicar e criar relaci-

onamentos são primordiais para criação de cultura organizacional e gerar valor para 

o negócio. 

 

Como sugerido por Barrett (2010b), as lideranças possuem 7 (sete) níveis de 

consciência, conforme demostrado no Quadro 22.  

 
Quadro 21 – Níveis de consciência da liderança e suas características 
Fonte: Barrett (2010b) 

 

Os líderes que se enquadram no nível 1 (Quadro 17), estão em geral preocu-

pados com o retorno financeiro e possuem alta capacidade de gerir orçamentos, cui-

dam da saúde e segurança de seus colaboradores, e sabem lidar com situações 

complexas de curto e longo prazo e se preocupam com o nível de conformidade de 

sua gestão em cumprir regulamentos e procedimentos. Outro ponto positivo é a ca-

pacidade de lidar com crises e a sobrevivência financeira da organização.  Neste 

nível, os lideres operam como autoritários regularmente, perdendo sua capacidade 

de influenciar as pessoas e perdem facilmente a autoridade (BARRETT, 2010b). 

 

Os líderes que possuem um perfil de sobrevivência, têm medo de delegar e 

confiar nas pessoas, sendo muitas vezes sabotados pelo seu próprio estilo de lide-

rar. São gananciosos e solitários e isso não contribui para uma gestão eficiente, ge-

rando alta entropia.   

Características

7 Servidão
Líder visionário: serviço à sociedade, à humanidade e ao planeta. Foco na ética, responsabilidade social,

sustentabilidade e gerações futuras. Exibe sabedoria, compaixão e humildade.

6 Faz a diferença

Mentor / Líder de Parceiro: Alianças e parcerias estratégicas, liderança de servidores. Concentre-se na

satisfação dos funcionários, mentoria e coaching. Exibe empatia e utiliza a intuição na tomada de

decisões.

5 Coesão interna
Líder Inspirador: Forte cultura coesiva e capacidade de ação coletiva. Concentre-se na visão, missão e

valores. Exibe autenticidade, integridade, paixão e criatividade.

4 Transformação
Facilitador / Influenciador: Empoderamento, adaptabilidade e aprendizado contínuo. Foco no crescimento

pessoal, trabalho em equipe e inovação. Exibe coragem, responsabilidade, iniciativa e responsabilidade.

3 Auto-estima
Gerente de desempenho: sistemas e processos de alto desempenho. Foco em estratégia, desempenho,

excelência, qualidade, produtividade e eficiência. Exibe orgulho no desempenho.

2 Relacionamento
Gerente de Relacionamento: reconhecimento de funcionários, comunicação aberta e resolução de

conflitos. Cria a lealdade de funcionários e clientes e trata as pessoas com dignidade.

1 Sobrevivência
Gerente de crise: estabilidade financeira, crescimento organizacional e saúde e segurança dos

funcionários. Mostra calma em face do caos e determinação no meio do perigo.

Nível de 

consciência da 

liderança
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A liderança de relacionamento trata-se de um perfil manipulador, possui baixa 

capacidade de comunicação e não evitam conflitos.  Exigem obediência em troca de 

benefícios pessoais e são geralmente paternalistas.  Não confiam em seu time e du-

vidam da capacidade das pessoas.  Segundo Barrett (2010b), esse perfil ocupa car-

go de liderança geralmente em empresas familiares. Isso poderia explicar a razão 

dos respondentes avaliarem a capacidade de comunicação (Gráfico 9) das lideran-

ças como sendo: 96% consideram “Baixa ou Intermediária” e apenas 4% concordam 

que as lideranças têm alta capacidade de comunicação. 

 
       Gráfico 9 – Importância da comunicação do desempenho organizacional 

              Fonte: O autor (2019) 

 
 

4.3.3 Seção 3 – Estratégia 

 

Na seção 3 (Quadro 23), que trata da estratégia organizacional, Q5, Mp=4.3 

demonstra estar no caminho certo na busca da baixa entropia (Quadro 17). Ainda o 

score de 13% no nível de entropia, evidencia que necessita um esforço em alinhar 

as estratégias direcionadas para o ataque à concorrência com as demais partes inte-

ressadas, como colaboradores e sociedade, ainda que esteja no nível de baixa en-

tropia.  

 

Para Q6, Mp=5,6 e score de entropia 15.81%, significa um nível significativo 

de entropia (Quadro 17) e remete à demanda de melhoria da comunicação com as 

partes interessadas, permitindo a elas conhecer a empresa e seu propósito. 
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Quadro 22 – Estratificação seção Estratégia – Q5 e Q6 
Fonte: O autor (2019). 

 

   Sob a ótica da entropia em estratégia e gestão, as organizações necessitam 

de engajamento de suas lideranças para definir uma estratégia coerente com suas 

interfaces exógenas. Ao definir uma estratégia que não leve em conta, as possíveis 

interpretações dos anseios de todos os envolvidos, a capacidade de julgamento di-

ante da complexidade do ambiente de decisão fica prejudicada ou limita-se a uma 

abordagem rasa, quando deveria ser profunda e abrangente, pois as informações e 

dados relevantes que podem indicar fragilidades podem estar em todos os níveis da 

organização (CEPTUREANU, CEPTUREANU E POPESCU, 2017) (BRUYN, 2014). 

 

No entendimento dos consultores (Gráfico 10), 58% das empresas sofre maior 

influência da concorrência quando da definição de sua estratégia e 27% são influen-

ciadas pelos colaboradores.  

 

Gráfico 10 – Nível de influência das partes interessadas sobre a definição                                                                  
da estratégia 

                    Fonte: O autor (2019) 

 

Ao considerar a prioridade dada pelas organizações aos riscos e oportunida-

des nas tomadas de decisões (Gráfico 12), 42% afirmam que as organizações não 

estão preparadas para contemplá-los. Ainda 27% consideram média e também 27% 

Xi Wi Xi Wi Xi Wi Xi Wi Xi Wi

Q5 4 1 6 2 15 3 1 4 0 5 4.3 65.0 5.0 13.0

Xi Wi Xi Wi Xi Wi Xi Wi Xi Wi

Q6 0 1 7 2 7 3 11 4 1 5 5.6 79.1 5.0 15.81

Não consideram Score 

% NEo

Questão
Sociedade Colaboradores Concorrência Governos ONGs

Nqo

NqoQuestão
Altíssima Alta Média Baixa Mp =          

∑wixi / ∑wi 
 ∑WiXi/100

Mp =          

∑wixi / ∑wi 
 ∑WiXi/100

Score 

% NEo
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entendem que consideram alta prioridade e neste último caso está mais focado nas 

grandes corporações e 4% não consideram. 

 

 
                              Gráfico 11 – Prioridade dada aos riscos e oportunidades 

      Fonte: O autor (2019) 

 

A definição da estratégia organizacional deve ser pensada e estruturada com 

base na densidade de energia circundante à organização. Tudo que acontence à 

sua volta pdoerá intererir na execução dessa estratégia, impondo uma variação cor-

respondente nos sistemas econômicos, assim como ocorre nos sistemas naturais 

(ANNILA; SALTHE, 2009). O ambiente da organização é o conjunto de todos os fato-

res ou forças que atuam sobre ela, que podem impactar o desempenho da organiza-

ção ou ser impactado por ela (CHUN; HAN; XING, 2013). 

 

A valorização dos resultados financeiros pelas lideranças organizacionais é 

sem dúvida, segundo KÜMMEL (2016), o que motiva a existência das organizações. 

No entanto não se pode admitir no século XXI, que seja somente essa, pois nenhum 

empreendimento sobreviverá sem considerar demais elementos que perfazem a 

existência de um negócio; assim devem ter em mente o princípio da sustentabilidade 

ao definir suas estratégias.   

 

4.3.4 Seção 4 – Cultura Organizacional 

 

A diversidade (Gráfico 12) nas organizações é impulsionada por diversos fato-

res, segundo os respondentes: 38% consideram que as empresas promovem inves-

timentos em diversidade devido a exigências legais, 31% por pressão da sociedade 

civil, 23% para melhoria da imagem frente a seus clientes e consumidores e apenas 
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8% consideram investir em diversidade, seja cultural, de gênero, social ou de qual-

quer natureza como sendo um diferencial competitivo. 

 

 
Gráfico 12 – Motivação para investimentos e diversidade corporativa 
Fonte: O autor (2019) 

 

 

 A cultura organizacional é um elemento intangível e se trasnforma ao longo 

do tempo sofre influência de fatores muitas vezes desconhecidos das empresas. A 

organização é um sistema dinâmico, vivo e precisa considerar esse fato dentro da 

gestão. Se ocorre transformação em uma variável dentro do sistema, todo  sistema 

sofrerá, menos ou mais o impacto desse evento (RĂDULESCU, 2013 e 2014). 

  

 Ao promover ações para transformar a cultura organizacional as lideranças 

precisam entender o erros do passado e avaliar o que não está dando certo e so-

mente após uma análise criteriosa deve-se promover novas mudanças. Barrett 

(2010a) salienta que três fatores prejudicam uma gestão para mudança da cultura: 

1.Focar apenas no alinhamento pessoal, 2. Atenção apenas na coesão dos grupos e 

3. Falha ao personalizar os programas de transformação.    

 

 Alguns elementos precisam  ser considerados pelas organizações para for-

talecer sua cultura e podem ser enumerados em etapas conforme descrito no Qua-

dro 24.  
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        Quadro 23 – Níveis de consciência de liderança e suas características 
        Fonte: O autor (2019) com base em Barrett (2010a) 

 
                                                                                                                                       

Descrição

1
Compromisso 

da liderança

O processo de mudança total do sistema começa com o compromisso pessoal do líder e da

equipe de liderança para sua própria transformação pessoal. Isso é necessário porque a cultura

da organização é um reflexo da consciência de liderança. Uma iniciativa de mudança cultural

deve ser possuída e supervisionada pessoalmente pelo líder de uma organização e totalmente

apoiada pela equipe de liderança. A transformação cultural não é algo que pode ser delegado:

nem pode ser entregue a uma equipe externa de consultores. É algo que a organização tem que

fazer por si mesma, e é sempre em andamento: não é um projeto, é um processo! É importante

que o líder seja ciente de que isso pode acontecer e está disposto a ir em frente para o bem da

empresa.

2
Medição de 

linha de base

Depois que o líder e a equipe de liderança se comprometerem com o processo, deve-se realizar

uma avaliação dos valores culturais de toda a organização e, ao mesmo tempo construir um

scorecard de níveis atuais de desempenho da organização, engajamento dos funcionários,

satisfação do cliente, entropia cultural, alinhamento de valores, etc. A ideia é desenvolver um

conjunto de medições de linha de base a partir do qual se pode medir o progresso da

transformação cultural.

3
Visão e 

Missão 

Depois de concluir as medições de linha de base, o próximo passo é definir onde a empresa está

indo e como vai chegar lá. É hora de desenvolver um visão interna e externa e missão para a

organização. Se a organização já tem uma visão e missão, será importante revisitá-la,

especialmente se houver novas pessoas na equipe de liderança. Definir a visão é o trabalho da

equipe de liderança. Esta tarefa não pode ser delegada. Todos devem participar e suas

contribuições e comentários, uma vez que a equipe de liderança esteja confortável com a visão

de declarações que eles produziram a mesma deve ser validada e comunicada.

4

Valores e 

comportament

os

Como parte do processo de desenvolvimento de uma visão e missão para a organização,

também é importante definir os valores e comportamentos da organização. Os resultados da

avaliação de valores culturais será útil nesse sentido. Na medida do possível, todos os

funcionários devem estar envolvidos nesse processo. 

Os valores devem: possuir palavras únicas ou pequenas frases que são facilmente memoráveis;

apoiar a visão e missão; incluir valores de relacionamento, bem como valores organizacionais -

ou seja, confiança e melhoria continua.

5

Razões 

convincentes   

para a 

mudança

Deve haver um claro entendimento entre o nível executivo sobre o motivo pelo qual a organização

está embarcando em todo um processo de mudança de sistema. O processo de mudança deve

ser fundamentada na realidade, e impulsionada pelo otimismo realista que fornece a população

de funcionários e executivos com esperança de sucesso. Em empresas que sofrem com baixo

desempenho, as razões devem ser convincentes para a mudança. Para empresas de alto

desempenho, as razões para mudança devem se concentrar três fatores: como a empresa pode

permanecer adaptável; posicionando-se para o futuro; e construir sua resiliência de longo prazo.

6
Alinhamento 

pessoal

O alinhamento pessoal deve começar com a equipe de liderança. Para este fim, será importante

para todos os membros da equipe de liderança e se concentrar em seu próprio domínio pessoal,

buscando feedback e, se necessário, receber coaching (aconselhamento). Uma vez que a

equipe de liderança embarcou em um processo de maestria pessoal para melhorar sua

inteligência  emocional deve dividir o conhecimento adquirido com demais membros das equipes.

7
Alinhamento 

estrutural

O objetivo do programa de alinhamento estrutural é reconfigurar as estruturas, sistemas,

processos, políticas, incentivos e procedimentos para que reflitam visão, missão, valores e

comportamentos desejados da organização, institucionalizando-os na cultura da organização. Em

grandes organizações, o alinhamento estrutural pode levar de 2 a 3 anos para ser implementado.

A responsabilidade por isso geralmente recai sobre a função de Recursos Humanos. Este passo

é um que é mais frequentemente esquecido em iniciativas de transformação cultural.

8
Alinhamento 

de valores

A finalidade do programa de alinhamento de valores é inculcar os valores adotados e

comportamentos da organização na população de executivos e funcionários. A partir do conteúdo

informativo, o programa deve dar aos participantes oportunidade de explorar seus próprios

valores e compreender e praticar o conceito de tomada de decisão baseada em valores. Por

exemplo, se valorizamos a confiança, então tomamos decisões que nos permitem exibir

confiança. Se valorizamos a responsabilidade, então tomamos decisões que nos permitem exibir

a responsabilidade.

9
Alinhamento 

da missão

O objetivo do programa de alinhamento da missão é divulgar a visão e a missão da organização

para a população executiva e de funcionários. Apesar de conteúdo informativo, o programa deve

dar aos participantes a oportunidade de explorar o seu próprio sentido de missão e visão, e ver

como o seu papel apoia o visão ou missão da organização. É muito importante que todos na

organização tenham uma linha clara de visão entre o trabalho que fazem a cada dia e a visão e /

ou missão da organização. Sem uma linha de visão clara, as pessoas não são capazes de

valorizar sua contribuição e entender como eles fazem a diferença.

Etapas
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Os profissionais que atuam na posição de gerentes não podem esquecer do 

papel que representam dentro das organizações. Eles devem manter-se em padrões 

mais elevados quando se trata de pessoas. Na concepção de Prahalad (2010),  as  

pessoas buscam justiça - não favores. Desejam alguém que os ouçam, que se im-

portem, que valorize a importância da lealdade à organização, profissão, comunida-

de, sociedade e, acima de tudo, família.  

 

Ações direcionadas para programas de responsabilidade socioambientais po-

dem refletir numa maior integração entre a empresa seus colaboradores e sociedade 

bem como melhorar a imagem da empresa, ao mesmo tempo que pode elevar o ní-

vel de comprometimento com os valores organizacionais e a cultura da organização, 

pois de acordo com o Quadro 25, o nível de Q7=8.2 e entropia de 14.7%, (Quadro 

17)  colocando a organização em risco para tomadas de decisões que podem gerar 

perdas de capital humano e financeiro. 

 

No que se refere a Q8, Mp=5.9, indica que está mais próximo de alcançar um 

nível de equilíbrio. No entanto é necessário aprimorar a interface entre o ambiente 

interno e externo. A entropia de 17.8% (Quadro 17) reforça o tamanho do esforço a 

ser desprendido na busca de uma comunicação mais assertiva. 

 

 
Quadro 24 – Estratificação seção Cultura Organizacional – Q7 e Q8 
Fonte: O autor (2019). 

 

Na avaliação dos consultores o nível de conscientização das partes interes-

sadas (Gráfico 13) no que se refere ao contexto organizacional, os objetivos e as 

metas definidas, apenas 12% dos respondentes concordam que as partes interessa-

das têm conhecimento satisfatório sobre a organização, tanto interna, como exter-

namente e os demais 88%, que este nível está entre o nível baixo e médio. 

 

Xi Wi Xi Wi Xi Wi Xi Wi Xi Wi

Q7 0 1 2 2 11 3 9 4 10 5 8.2 73.5 5.0 14.7

Xi Wi Xi Wi Xi Wi Xi Wi Xi Wi

Q8 0 1 3 2 9 3 14 4 0 5 5.9 89.0 5.0 17.8

Questão
Altíssima Alta Média Baixa

Nqo
Score 

% NEo

Não consideram Mp =          

∑wixi / ∑wi 

 

∑WiXi/ 

100

Mp =          

∑wixi / ∑wi 

 

∑WiXi/ 

100

Nqo
Score 

% NEo
Questão

Geração 

de valor

Diferencial 

competitivo

Melhorar 

imagem

Pressão 

da 

Sociedade

Exigência legal
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Gráfico 13 – Nível de conhecimento das partes interessadas sobre as organizações 
Fonte: O autor (2019) 

 

Consoante com Ceptureanu, Ceptureanu e Popescu (2017),  uma organiza-

ção sem uma visão sistêmica não alcançará o empreendedorismo corporativo, pois 

segundo os autores o início de tudo é o conhecimento de seu ambiente de atuação, 

e por conseguinte uma abordagem concistente das partes envolvidas em sua cadeia 

de valor e não poderá sob nenhuma hipótese ignorar as variáveis de caráter econô-

mico, gerencial, demográfico, cultural, científico, psico-sociológico, educacional, que 

também inlcuem os elementos de  importância ecológica, política e legal, que consti-

tuem sua essência organizacional. 

 

A estrutura organizacional formada pelos seus elementos tangíveis e intangí-

veis permanecerá inalterado até que a entropia altere suas configurações, ou seja, a 

desordem. A influência que a entropia exerce sobre a organização gerará instabili-

dade crítica, podendo levar a fragmentação do sistema. No entando, tudo pode ser 

corrigido em tempo, quando existe monitoramente e medições adequadas do de-

sempenho do sistema, impedindo que se chegue a uma situação em que a sobrevi-

vência da organização seja colocada em risco (STEPHEN; DIXON, 2009).  

 

A entropia organizacional pode irromper afetando sua cultura quando mudan-

ças abruptas nos níveis hierárquicos ocorrem. Quando a organização passa por um 
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período de crise financeira gerada por fatores externos, como economia, políticas 

governametais, entre outros, algumas linhas de comando são movidas ou removidas 

ou ainda ocorrem números exponenciais de demissões, levando a organização de 

maneira forçada a tomar medidas rígidas para o equilíbrio financeiro. Nesse momen-

to a entropia aumenta e ocorre muitas vezes o encerramento das atividades 

(CHAPPEL;DEWEY, 2015). 

 

4.3.5 Seção 5 – Práticas Operacionais  

 

Sobre o nível alinhamento entre as práticas operacionais (Gráfico 15) e plane-

jamento estratégico nas organizações, os consultores em sua grande maioria, sendo 

65%, concordam que as práticas organizacionais não refletem seu planejamento 

estratégico, havendo uma grande disparidade entre teoria e prática cotidiana. As 

práticas operacionais nas organizações evidenciam o grau de conscientização, a 

eficiência da comunicação e valorização da força de trabalho (HONGKUN; 

JIANHONG; SHENG, 2016). 

 

A pesquisa também evidenciou (Gráfico 16), que 65% dos consultores classi-

ficam como “Péssimo ou Ruim” o nível de valorização da participação dos colabora-

res nas soluções de problemas e 31% entendem que seria “Bom” e 4% “Ótimo”.  

 
 

 

 

 
Gráfico 15 – Alinhamento entre práticas e 
estratégia  
Fonte: O autor (2019) 
 

Gráfico 16 – Nível de valorização dos colaboradores 
na solução dos problemas 
Fonte: O autor (2019) 

 



103 

 

De acordo com Grecio (2016), ao aceitar o fato de que a conservação da 

energia é importante para manutenção dos sistemas em funcionamento e que a 

energia do universo é constante e transformada indefinidamente, uma analogia pode 

ser feita com a energia que os indivíduos desprendem nas práticas operacionais 

dentro das organizações.   

 

Na medida que as práticas organizacionais não estão alinhadas com a estra-

tégia definida como o caminho a seguir, passa a existir cada vez mais distância entre 

o onde a empresa deseja chegar e o que efetivamente acontece para sustentar sua 

missão. Assim, a energia disponível para gerir o negócio não direcionada, faz com 

que mais energia seja empreendida e assim cria-se um ambiente propício à frag-

mentação pela pressão exercida sobre o sistema (VASCONCELOS; RODRIGUES; 

LUZZI, 2015). 

 

O Quadro 26 apresentada os resultados da seção 5 que trata das práticas 

operacionais; Q9, Mp=6.2 e entropia 18.6% e Q10, Mp=6.4 e entropia 17.2%, evi-

denciam que a organização está próxima ao nível de energia significativa (Qua-

dro17). Isso significa que a estratégia organizacional está distante das práticas da 

organização. Nesse sentido, se faz necessária ação de alinhamento, seja através de 

treinamentos e desenvolvimento da força de trabalho.  

 

 
Quadro 25 – Estratificação seção Práticas Operacionais – Q9 e Q10 
Fonte: O autor (2019). 
 
 

Os fatores informação e comunicação deficiente, também podem impactar di-

retamente sobre o desempenho organizacional, seja positiva ou negativamente. O 

gap existente entre a filosofia da organização e como a força de trabalho a entende 

e prática precisam ser reavaliadas. Pesquisas de clima organizacional podem indicar 

os fatores que estejam impactando e direciona ações mais efetivas para corrigir os 

possíveis desvios (ALMEIDA-SANTOS; ROCHA; HEIN, 2014) (JOHNSON; TOLK; 

SOUSA-POZA, 2013). 

Xi Wi Xi Wi Xi Wi Xi Wi Xi Wi

Q9 0 1 2 2 7 3 17 4 0 5 6.2 93.0 5.0 18.6

Xi Wi Xi Wi Xi Wi Xi Wi Xi Wi

Q10 0 1 1 2 8 3 15 4 2 5 6.4 86.1 5.0 17.2

Questão
Muito Alto Alto Moderado Baixo

Nenhum ou 

insignificante
Score 

% NEo

Mp =          

∑wixi / ∑wi 

 

∑WiXi/ 

100

Ótimo Bom Ruim Péssimo
Mp =          

∑wixi / ∑wi 

 

∑WiXi/ 

100

Nqo
Score 

% NEo

Nqo

Questão

Excelente
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Ao analisar as razões porque as pessoas trabalham em organizações; uma 

variedade de motivos pode surgir; e possivelmente não estará resumido em apenas 

uma, mas em um conjunto delas. Para Mcauley, Johnson e Duberley (2013) pode-se 

enumerar: recompensa econômica; satisfação individual; filiação a um grupo social; 

entre outras que vai variar de acordo com os valores individuais.  

 

A pesquisa evidencia que as organizações precisam compreender sua força 

de trabalho e dar às pessoas um sentido de pertencimento à organização, e que pa-

ra um negócio ter uma gestão eficaz é imprescindível que possua profissionais com-

petentes suficientemente para gerir pessoas e não apenas números, concentrando a 

devida atenção aos dierentes aspectos que elevam a moral e motivação dos colabo-

radores.  

 

A desordem causada pela entropia leva maior desordem e isso pode ser ob-

servado no valor atribuído ao reconhecimento dos colaboradores. Quanto maior a 

desorganização no sistema, menor será a chance de um líder reconhecer que seus 

colaboradores mereçam algum reconhecimento, já que sua participação na gestão 

se perde em meio a tanta turbulência, ainda que possa executar ações que poderi-

am representar valor para a organização (ALI, HE E JIANG, 2017) (BOLISANI; 

BRATIANU, 2018). 

 

Uma organização como sistema aberto, é possível termodinamicamente con-

siderando, que o aumento da ordem, gere a redução da entropia e pode tender a um 

estado de organização, passando de um nível inferior a um superior, dependendo 

das condições do sistema e que a aprendizagem é o fator que leva a essa condição. 

Dessa maneira, uma analogia ao desequilíbrio na comunicação empresarial poderia 

ser compensada pela valorização do conhecimento (VON BERTALANFFLY, 2015) 

(ROJAS, 2014). 
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A fim de contribuir com os profissionais na avaliação do desempenho dos sis-

temas de gestão sob a ótica da entropia e diferenciar suas práticas, gerando valor 

para os negócios, bem como alavancar os benefícios verdadeiramente significativos 

dos princípios da Entropia Organizacional, este estudo propõem o Método de Avalia-

ção, denominado NEo4; que considera através dos fatores analisados na pesquisa a  

capacidade da organização de permanecer em um estado diferenciado, permitindo-

lhe tomar decisões que contribuirá para sua sustentabilidade a longo prazo. 

 

O método contempla aspectos quantitativos e qualitativos para análise, em-

pregando a estatística descritiva como suporte para análise e tratamento dos dados. 

A essência do método está na abordagem holística e multidisciplinar da organização 

e suas conexões endógenas e exógenas.  

 

O NEo se aplica a qualquer tipologia, porte e natureza de negócio. Não há 

restrição de localização geográfica para seu uso. No entanto variáveis qualitativas 

podem ser influenciadas por valores pessoais e organizacionais, bem como pelo 

contexto da organização e devem ser levados em consideração na estratificação e 

análise dos dados.  

 

Para emprego do método se faz necessária independência dos respondentes 

com relação aos parâmetros analisados, bem como o caráter confidencialidade deve 

ser mantido para garantir maior veracidade das informações coletadas.  

 

Ainda, o público-alvo deve possuir competência necessária para compreen-

são do método, bem como o propósito de sua aplicação e, estarem familiarizados 

_____________ 
4
 Etimologia (origem da palavra neo). Do grego néos, "novo". Fonte: Cambridge Dictionary, 2019. 

Disponível em: <https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/neo>. Acesso em: 09 mar.2019. 

5  PROPOSTA DE MÉTODO DE AVALIAÇÃO  



106 

 

com os temas abordados dentro do cenário que será aplicado.  Isso significa que a 

amostra deve ser a mais homogênea possível, quanto ao perfil do consultado.  

 

O pesquisador poderá a seu critério alterar os parâmetros, mas para isso, se 

faz necessária revisão de toda metodologia, visto que está padronizado para a finali-

dade deste estudo e outros parâmetros poderão oferecer resultados diferentes des-

tes aqui apresentados.  

 

5.1 PARÂMETROS E PADRÕES  

 

Os parâmetros foram definidos com base em Martínez, López, Romo (2014), 

que compõe o referencial teórico deste estudo e são apresentados no Quadro 27. 
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   Quadro 26 – Parâmetros empregados no Método NEo. 
   Fonte: O autor (2019) com base em Martínez, López, Romo (2014) 

Os quantificadores foram definidos com base em Silva Junior e Costa (2014), 

Joshi et al. (2015), Dalmoro e Vieira (2013) e Boone Júnior (2012) e são apresenta-

dos e definidos no Quadro 28. 

 

Parâmetro 

Excelente  Ótima Boa Regular Ruim/Péssima

Excelente  Ótima Boa Regular Ruim/Péssima

Excelente  Ótima Boa Regular Ruim/Péssima

Excelente  Ótima Boa Regular Ruim/Péssima

Excelente  Ótima Boa Regular Ruim/Péssima

Excelente  Ótima Boa Regular Ruim/Péssima

Excelente  Ótima Boa Regular Ruim/Péssima

Excelente  Ótima Boa Regular Ruim/Péssima

Excelente  Ótimo Bom Regular Ruim/Péssimo

Excelente  Ótima Boa Regular Ruim/Péssima

Monitoramento 

Competitivo

Talento

Definição e implementação de políticas que afetam toda a organização, a fim de equilibrar a

demandas presentes e futuras, internas e externas, e para moderar as interações entre os

sistemas e liderar a organização como um todo.

Monitoramento do ambiente, a fim de determinar como a organização deve se adaptar

permanecer viável a longo prazo.

Capacidade da organização de atrair, reter e desenvolver pessoal com as habilidades e 

capacidades que possibilitam a organização para alcançar um desempenho superior.

Estruturas e controles estabelecidos com o objetivo de gerar desempenho e sinergia

organizacional, através da implementação de regras, recursos, direitos e responsabilidades. 

Definição/Quantificadores

Gestão e controle 

interno

Estratégia

Governança

Capacidade dos gestores para criar e fomentar o desenvolvimento de fortes relacionamentos 

entre todos os níveis da organização, e prever oportunidades ou ameaças e agir de acordo,

não apenas no nível gerencial, mas em toda a organização. 

Implementação de produtos novos ou significativamente melhorados (bens ou serviços) ou

processos, novos métodos de marketing ou novos métodos organizacionais nas práticas de

negócios, organização do local de trabalho ou relações externas.

Capacidade de desenvolver e manter um onjunto de normas de comportamento do grupo e

os valores compartilhados subjacentes, com o objetivo de alcançar maior desempenho

organizacional, em alinhamento com a estratégia organizacional.

Grau para o qual o arranjo ou configuração organizacional reduz a burocracia interna e

simplifica o trabalho, permitindo a colaboração e o compartilhamento de informações em

toda a organização.

Práticas e infra-estrutura que permitem a informação e funções de comunicação e facilitar o

monitoramento e controle.

Definição e comunicação clara em todos os níveis da direção estratégica, metas e objetivos

e ações necessárias para alcançá-los considerando as partes interessadas.

Liderança

Inovação

Cultura

Estrutura

Informação e 

comunicação 
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Quadro 27 – Quantificadores de categorias de resposta 

Fonte: O autor (2019) com base em Silva Junior e Costa (2014), Joshi et al. (2015),  
Dalmoro e Vieira (2013) e Boone Júnior (2012). 
 
 
 
 

Os padrões de qualificação da entropia (Quadro 29) e seu impacto sobre a 

organização foram estabelecidos de acordo com os estudos de Barrett (2010b) para 

avaliação de entropia cultural e são apresentados para cada parâmetro definido para 

Método NEo (Q1, Q2 e Q3). 

 
  

O Quadro 30 apresenta os padrões de qualificação da entropia para cada pa-

râmetro definido para Método NEo (Q4, Q5 e Q6).  

 

O Quadro 31 apresenta os padrões de qualificação da entropia para cada pa-

râmetro definido para Método NEo (Q7, Q8, Q9 e Q10).  

 
 

O Método pode ser aplicado a qualquer tamanho e tipo de classificação amos-

tral. No entanto, o perfil do público da população a ser amostrada deve ser o mais 

homogêneo possível. 

Indicador Pontos
Peso 

(pontos/100)
Definicação

Excelente 5 0.05 Supera expectativas, demonstrando padrão de excelência

Ótimo (a) 4 0.04 Acima do padrão esperado

Bom (a) 3 0.03 Dentro do padrão esperado

Regular 2 0.02 Padrão ainda não satisfatório 

Ruim/Pessímo(a) 1 0.01
Desenvolve de maneira insatisfatória muito abaixo do 

esperado

Padrão de avaliação dos quantificadores
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Quadro 28 – Padrão de entropia e impacto sobre a organização para Método NEo-Q1, Q2, Q3 
Fonte: O autor (2019) com base em (BARRETT, 2010b), Martínez, López, Romo (2014) 

 
 

Gestão e controle interno-Q1 Liderança-Q2 Inovação-Q3

Nível 1  Primário (<10%)
Baixo nível de 

entropia

Manter sistema de gestão  e 

promover melhoria contínua.

Manter sistema de gestão  e promover melhoria 

contínua.

Manter sistema de gestão  e promover melhoria 

contínua.

Nível 2    Baixo (11%-21%) Questões 

Menores

Possui estrutura definida para

autoridade e responsabilidade e

controles estabelecidos e cumpridos.

Há objetivos e metas definido

alinhados à estratégia. Possui alto

desempenho no que refez-se a

políticas direcionadas a questões de

ética e responsabilidades individuais.  

Liderança parceira e mentor com alianças e parcerias

estratégicas, liderança de servidores. Concentra-se na

satisfação dos funcionários, mentora e coaching. Exibe

empatia, e é visionária, à serviço da sociedade, à

humanidade e ao planeta. Foco na ética,

responsabilidade social, sustentabilidade e gerações

futuras. Exibe sabedoria, compaixão e humildade.

Inspira e promove a gestão do conhecimento

organizacional. Possui foco nas questões de

sustentabilidade com menor ênfase. 

Possuem visão de futuro, diretrizes claras e

métricas. Com clara visão de futuro permite-se a

geração de novas ideias, contribuindo cada vez

mais para o atingimento dos objetivos. Possui

ambiente com liberdade de expressão e valoriza

as contribuições individuais em todos os níveis

da organização.

Nível 3  Significativo (21%-30%) Questões 

significativas 

O controles internos não prevê a

proteção dos ativos, não garantem a

precisão dos dados financeiros e

econômicos , balanço patrimonial, ou

a eficiência dos processos

operacionais e ou cumprimento dos

requisitos legais aplicáveis à

organização.

Concentra-se no ambiente interno, procedimentos e

regras. Não demonstra autenticidade, paixão e

criatividade.

Ausência de valores compartilhados para ações

inovadoras E não há incentivo aos

colaboradores. Inovação está a cargo do setor

de TI. 

Nível 4 Sério (31%-40%) Questões 

sérias 

Há políticas definidas para conduta ou

práticas anticorrupção, ética; no

entanto as mesmas não são

comunicadas. Não existe

mecanismos de penalidades ou

monitoramento.

Liderança autoritária, burocrática, não compartilha

informações e nem feedbac k. Não promove o

aprendizado da organização ou o

crescimento/desenvolvimento individual.

As ações direcionadas à inovação não

contempla fatores operacionais, estando focada

apenas na alta gestão. Não há foco no modelo

de negócio e contempla apenas o ambiente

interno.

Nível 5  Crítico      (41%+) Questões 

críticas

Não há políticas definidas para

conduta ou práticas anticorrupção,

ética; no entanto as mesmas não são

comunicadas. Não existe definição de

competências, autoridade ou

responsabilidades.

Liderança focada em resultados financeiros, não

promove melhoria dos processos ou dos sistemas

gerenciais. Estratégia não considera o contexto

organizacional, o desempenho, a excelência, a

qualidade, a produtividade e eficiência. Demonstra

incompetência na gestão de pessoas e não exibe

autenticidade.

Não possui estratégias claras, boa arquitetura e

pessoas competentes. Os processos não estão

alinhados e planejados com foco na inovação.

Não há investimentos em Tecnologia da

informação.

Níveis de 

Entropia

Quantificação e 

Qualificação da faixa  de 

variação 

 Impacto da 

Entropia 

sobre a 

organização 

Parâmetro

Qualificação  dos resultados 
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Quadro 29– Padrão de entropia e impacto sobre a organização para Método NEo- Q4, Q5 e Q6 
Fonte: O autor (2019) com base em (BARRETT, 2010b), Martínez, López, Romo (2014) 

 
 
 
 
 

Cultura-Q4 Estrutura-Q5 Informação e comunicação-Q6

Nível 1  
Primário (<10%) Baixo nível de 

entropia
Manter sistema de gestão  e 

promover melhoria contínua.

Manter sistema de gestão  e promover melhoria 

contínua.

Manter sistema de gestão e promover

melhoria contínua.

Nível 2    Baixo (11%-21%) Questões 

Menores

Neste nível de entropia cultural

reflete questões que requerem

ajuste estrutural. É importante

reduzir o nível de entropia para

melhorar o desempenho.

Possui selos de certificação de Qualidade, Meio

Ambiente, Segurança ou Saúde Ocupacional. Considera

relevante o arranjo ou configuração organizacional para

redução da burocracia interna e simplifica o trabalho,

permiti a colaboração e o compartilhamento de

informações em toda a organização.

Práticas e infraestrutura que permitem a

informação e funções de comunicação e

facilita o monitoramento e controle. Não há

definição de autoridade e responsabilidade

para comunicação definidas.

Nível 3  Significativo (21%-30%) Questões 

significativas 

Neste nível de entropia reflete

requerendo transformação

cultural e estrutural e coaching

de liderança. Isto é importante

reduzir o nível de entropia para

melhorar o desempenho.

Possui sistemas estruturados de gestão da Qualidade,

Meio Ambiente, Segurança ou Saúde Ocupacional, mas

não certificados. Promove a comunicação apenas para

colaboradores internos, não contempla as partes

interessadas na estrutura da gestão. 

Sinergia deficiente, possui ruído na

comunicação e as informações não estão

disponíveis a toda organização conforme

pertinente. 

Nível 4 Sério (31%-40%) Questões 

sérias 

Neste nível reflete sérios

problemas e requer

desenvolvimento da liderança,

transformação na estrutura e

estrutura organizacional.

Não há atendimento a todos as exigências legais de

operação. Falta de recursos dedicados a monitoramento

e medição das operações que possam gerar impactos

significativos a imagem da organização.

Informações estão centralizadas no nível

estratégia e tático, e é compartilhado

somente através do setor de recursos

humanos.

Nível 5  Crítico      (41%+) Questões 

críticas

Neste nível reflete problemas

críticos, que demandam

mudanças na liderança,

reestruturação da estrutura,

cultura e desenvolvimento de

novas estratégias para

desenvolvimento dos líderes.

A estrutura é deficiente para as questões de Segurança,

gerando riscos para organização e partes interessadas.

Não há mecanismos de comunicação para toda

organização. 

Informações estão centralizadas no nível

estratégia e tático, não há compartilhamento

com nível operacional.

Parâmetro

Qualificação  dos resultados 

Níveis de 

Entropia

 Impacto da 

Entropia 

sobre a 

organização 

Quantificação e 

Qualificação da faixa  de 

variação 
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Quadro 30 – Padrão de entropia e impacto sobre a organização para Método NEo- Q7, Q8, Q9 e Q10 
Fonte: O autor (2019) com base em (BARRETT, 2010b), Martínez, López, Romo (2014)

Estratégia-Q7 Governança-Q8 Monitoramento Competitivo-Q9 Talento-Q10

Nível 1  Primário (<10%) Baixo nível 

de entropia

Manter sistema de gestão e

promover melhoria contínua.

Manter sistema de gestão e

promover melhoria contínua.

Manter sistema de gestão e

promover melhoria contínua.

Manter sistema de gestão e

promover melhoria contínua.

Nível 2    Baixo (11%-21%) Questões 

Menores

Estratégia definida e

colocada em ação nos níveis

estratégico e tático.

Considera os fatores

internos (forças e fraquezas)

e os externos (ameaças e

oportunidades); bem como

define objetivos e metas

exequíveis. A comunicação

para o nível operacional está

limitada a execução.

Demonstra transparência na

comunicação e compartilhamento de

informações; porém envolve apenas

as partes interessadas externas nas

tomadas de decisões que possam

impactá-las de maneira ética e

responsável. 

Possui Inteligência Competitiva e

atua no monitoramento dos

concorrentes e do mercado. Está

atenta a mudanças que possam

impactar sua gestão e comunica

aos interessados sobre riscos e

novas oportunidades.

Possui capacidade de atrair,

reter e desenvolver seus

colaboradores através de

políticas e programas

claramente definidos e

comunicados. Reconhece o valor

agregado à organização por

meio de reconhecimento

qualitativo (mérito por

conquistas alcançadas) e

quantitativo (participação nos

lucros).
Nível 3  Significativo (21%-30%) Questões 

significativas 

Definição e comunicação

clara em todos os níveis da

direção estratégica, metas e

objetivos e ações

necessárias para alcançá-los

considerando as partes

interessadas não são claras.

Não há definição de prestação de

contas periódicas ou indicadores de

monitoramento e medição do

desempenho organizacional

claramente definidos. 

Possui monitoramento do

ambiente, a fim de determinar

como a organização deve se

adaptar permanecer viável a longo

prazo, mas a comunicação da

responsabilidade individual nesse

processo não é suficientemente

clara.

Não possui capacidade de atrair, 

reter e desenvolver pessoal com

as habilidades e capacidades

que possibilitam a organização

para alcançar um desempenho

superior.

Nível 4 Sério (31%-40%) Questões 

sérias 

Estratégia não comunicada

ou compartilhada. Somente

acessível aos níveis de

liderança.

Os colaboradores não precisam

prestar contas de suas atitudes; não

há avaliação de desempenho

individual definida. Não há clareza

quanto as atribuições e

responsabilidades.

O monitoramento competitivo está

a cargo de profissionais indiretos

(externos), levando o grau de

risco da empresa quanto a

confidencialidade, baixo nível de

pertencimento com a organização,

podendo gerar perda de

competitividade.

As conquistas organizacionais

não são comunicadas.  A política 

de cargos e salários não é

suficientemente clara.

Nível 5  Crítico      (41%+) Questões 

críticas

Estratégia não contempla o

contexto organizacional e

suas partes interessadas.

Ambiente intoxicado por atitudes ou

políticas discriminatórias. Não há

senso de justiça, havendo tratamento

diferenciado às pessoas conforme

suas posições. Não promove a

diversidade em suas contratações de

maneira voluntária. 

A interface da organização com o

mercado não está contemplada na

definição dos riscos e

oportunidades dentro do contexto

organizacional de forma que todos

os envolvidos possam agir

preventivamente e preparar a

organização para mudanças.

Alto índice de rotatividade por

decisão dos contratados sem

monitoramento das causas ou

política de valorização/retenção

de talentos.

Parâmetro

Qualificação  dos resultados 

Níveis de 

Entropia

 Impacto da 

Entropia sobre 

a organização 

Quantificação e 

Qualificação da faixa  de 

variação 
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Para aplicação do “Método NEo” deve-se primeiramente definir o propósito da 

pesquisa (qual a finalidade). Segundo definir o escopo (onde será aplicada) e tercei-

ro deve-se definir o público-alvo e autorizar a pesquisa (para quem será aplicada), 

quarto, estabelecer o tamanho da amostra (quantos respondentes), quinto definir a 

metodologia da pesquisa (eletrônica, entrevista, etc.), sexto comunicar os participan-

tes, sétimo realizar pesquisa, oitavo encerrar a pesquisa, nono tratar dados e anali-

sar os resultados, e décimo comunicar as partes interessadas.  As fases de aplica-

ção são mostradas na Figura 14. 

 

O Método possui 2 (duas) etapas de aplicação e podem ser verificadas em 

destaque no fluxograma na 7ª e 9ª fases (Figura 14). A primeira trata-se da aplica-

ção do formulário de pesquisa e a segunda contempla o tratamento e análise dos 

resultados. As etapas acessórias de planejamento, definição de metodologia, recur-

sos ficam a cargo da definição do pesquisador devido às suas particularidades e es-

pecificidades e podem ser consultadas como referência no Capítulo 3 deste estudo. 

 

 
Figura 14 – Aplicação do Método NEo de avaliação de sistema de gestão 
Fonte: O autor (2019) 

                                                                                                                                        
 

1ª Fase

2ª Fase
Definir               

Público-alvo

Definir duração da 

pesquisa 

4ª Fase

6ª Fase

3ª Fase

5ª Fase

Própósito da pesquisa

Escopo da pesuisa

Autorizar pesquisaDefinir pesquisa

Comunicar aos 

participantes

Definir o tamanho da 

amostra

Definir metodologia

de pesquisa
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                                                                                                                         (Continua) 

 
                Figura 14 – Aplicação do Método NEo de avaliação de sistema de gestão 

        Fonte: O autor (2019) 

 

O Quadro 32 apresenta o Método NEo para aplicação na Etapa I. 

 

 
Quadro 31 – Método "NEo" de Avaliação de Sistema de Gestão sob a ótica da Entropia  
Organizacional – Fase 1  
Fonte: O autor (2019) 

 

                                                                                                                   

7ª Fase

8ª Fase

9ª Fase

10ª Fase

Encerramento da 

pesquisa

Realizar pesquisa 

Aplicação do Método 
NEo de Pesquisa

Etapa I

Aplicação do Método 

NEo de Pesquisa
Etapa II

Pesquisador 
monitora 

a pesquisa

Participantes 
respondem à 

pesquisa

Tratamento dos 
dados

Comunicar as partes interessadas

Análise dos 
resultados

Parâmetro 

1 2 3 4 5

Excelente  Ótima Boa Regular Ruim/Péssima

1 2 3 4 5

Excelente  Ótima Boa Regular Ruim/Péssima

1 2 3 4 5

Excelente  Ótima Boa Regular Ruim/Péssima

MÉTODO "NEo" 

Inovação - Q3

Implementação de produtos novos ou significativamente melhorados (bens ou

serviços) ou rocessos, novos métodos de marketing ou novos métodos

organizacionais nas práticas de negócios, organização do local de trabalho ou

relações externas.

 Avaliação Qualitativa de Sistema de Gestão sob a ótica da Entropia Organizacional

Definição/Quantificadores

Gestão e controle 

interno - Q1

Estruturas e controles estabelecidos com o objetivo de gerar desempenho e

sinergia organizacional, através da implementação de regras, recursos, direitos e

responsabilidades. 

Liderança - Q2

Capacidade dos gestores para criar e fomentar o desenvolvimento de fortes

relacionamentos entre todos os níveis da organização, e prever oportunidades ou

ameaças e agir de acordo, não apenas no nível gerencial, mas em toda a

organização. 
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                                                                                                                     (Continua) 

 
 Quadro 32 – Método "NEo" de Avaliação de Sistema de Gestão sob a ótica da Entropia  
 Organizacional – Fase 1  
 Fonte: O autor (2019) 

 

 

Parâmetro 

1 2 3 4 5

Excelente  Ótima Boa Regular Ruim/Péssima

1 2 3 4 5

Excelente  Ótima Boa Regular Ruim/Péssima

1 2 3 4 5

Excelente  Ótima Boa Regular Ruim/Péssima

1 2 3 4 5

Excelente  Ótima Boa Regular Ruim/Péssima

1 2 3 4 5

Excelente  Ótima Boa Regular Ruim/Péssima

1 2 3 4 5

Excelente  Ótima Bom(a) Regular Ruim/Péssima

1 2 3 4 5

Excelente  Ótima Boa Regular Ruim/Péssima

Monitoramento 

Competitivo - Q9

Monitoramento do ambiente, a fim de determinar como a organização deve se

adaptar permanecer viável a longo prazo.

Talento - Q10

Capacidade da organização de atrair, reter e desenvolver pessoal com as

habilidades e capacidades que possibilitam a organização para alcançar um

desempenho superior.

MÉTODO "NEo" 

 Avaliação Qualitativa de Sistema de Gestão sob a ótica da Entropia Organizacional

Definição/Quantificadores

Informação e 

comunicação - Q6

Práticas e infra-estrutura que permitem a informação e funções de comunicação e

facilitar o monitoramento e controle.

Estratégia       Q7

Definição e comunicação clara em todos os níveis da direção estratégica, metas

e objetivos e ações necessárias para alcançá-los considerando as partes

interessadas.

Governança - Q8

Definição e implementação de políticas que afetam toda a organização, a fim de

equilibrar a demandas presentes e futuras, internas e externas, e para moderar

as interações entre os sistemas e liderar a organização como um todo.

Cultura - Q4

Capacidade de desenvolver e manter um onjunto de normas de comportamento

do grupo e os valores compartilhados subjacentes, com o objetivo de alcançar

maior desempenho organizacional, em alinhamento com a estratégia

organizacional.

Estrutura - Q5

Grau para o qual o arranjo ou configuração organizacional reduz a burocracia

interna e simplifica o trabalho, permitindo a colaboração e o compartilhamento de

informações em toda a organização.
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6. CONCLUSÃO 
 

 

Como apresentado neste estudo, os sistemas abertos como sistemas organi-

zacionais, podem reduzir ou aumentar a entropia. O conceito de entropia é, por si só, 

um indicador do estado do sistema, que está relacionado com o estado de diferentes 

fatores que interagem com as organizações e o estudo demonstra como a entropia 

pode ser uma medida de desorganização do sistema aberto “organização empresa-

rial”.  

 

Ainda que estudiosos tenham visões diferentes sobre a aplicação dos estudos 

da Segunda Lei da Termodinâmica em sistemas humanos abertos, há evidências de 

que tal aplicação pode ser exequível no que tange a abordagem deste estudo de 

maneira qualitativa.   

 

A concepção deste estudo foi satisfeita: esclarecer os princípios da entropia, 

partindo da Segunda Lei da Termodinâmica e sua aplicação em sistemas abertos 

que neste estudo esteve direcionada ao impacto da entropia sobre a gestão orga-

nizacional. O axioma de que os postados das ciências exatas podem ser aplicados 

ás ciências humanas podem ser elucidadas através dos estudos do estado da arte 

que procuraram através dos séculos propor métodos para a compreensão dos sis-

temas abertos e suas trocas de energia com ambiente interno e externo.  

A revisão da literatura apontou o caminho e esclareceu de forma consistente 

que o propósito deste estudo está alinhado à demanda da Era Contemporânea, 

dando um novo sentido à gestão dos negócios. O estudo confirmou que o entendi-

mento de como a energia afeta o contexto organizacional é a essência do sistema 

de gestão, quando através dessa compreensão pode-se criar mecanismos para en-

frentar os riscos e aproveitar novas oportunidades, trazendo equilíbrio para o siste-

ma organizacional. 

Ainda, a revisão da literatura possibilitou identificar os fatores críticos que im-

pactam a gestão organizacional, demonstrando os princípios da entropia que podem 

ser adotados pelas organizações na promoção de uma gestão mais adequada ao 
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seu universo; bem como reconhecer seus pontos fracos e fortes e a partir de aí im-

plementar novas estratégias de gestão.  

O estudo apresentou um método de avaliação quali-quanti de gestão organi-

zacional sob a ótica da entropia, tendo como base os princípios qualitativos da en-

tropia. Através do cálculo empregado, pode-se concluir que a abordagem qualitativa 

proposta satisfaz a resposta ao objetivo proposto de desenvolver um método de ava-

liação para elevar o nível de compreensão das práticas de gestão sob a ótica da en-

tropia em sistemas abertos. 

 

Os resultados da pesquisa de levantamento evidenciaram através do questio-

nário auto-aplicado aos profissionais consultores especializados, foi adequado e 

aderente ao tema proposto indo ao encontro com os postulados dos autores pesqui-

sados, bem como confirmou pelos resultados apresentados que a pesquisa esteve 

adequada aos objetivos especificados neste estudo. 

 

6.1 PROPOSTA PARA TRABALHOS FUTUROS  

 

O método proposto, ainda que satisfaça o propósito deste estudo, precisa ser 

avaliado empiricamente para testar sua eficácia e melhorá-lo ainda mais. O pesqui-

sador convida outros estudiosos da entropia a contribuir para a aplicação deste mé-

todo a fim de aprimorá-lo e fornecer outras perspectivas de aplicação.  

 

Um sistema sustentável deve, por definição, assegurar que seu nível de en-

tropia não aumente para níveis máximos, já que a entropia máxima (caracterizada 

pela heterogeneidade absoluta) significa a morte do sistema. Sistemas abertos po-

dem desenvolver estruturas dissipativas complexas, a fim de alcançar um estado de 

equilíbrio dinâmico e adaptar-se às demandas impostas pelo seu ambiente, o que 

poderia ser objetivo de uma pesquisa mais profunda dentro do ambiente organizaci-

onal.  

Este estudo é incipiente no desenvolvimento de um método da avaliação de 

entropia organizacional sob as óticas qualitativa e quantitativa, visto que os desafios 

das organizações se somam a cada dia a outros que advém das mudanças da soci-

edade moderna. Se faz necessário investir em pesquisa para maior compreensão do 
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impacto da entropia nas organizações e como pode-se reduzi-la a níveis considera-

dos aceitáveis, o que este estudo não abordou. 

 

Para futuros estudos, recomenda-se considerar a criação de um método que 

possibilite a avaliação quantitativa mais abrangente, contemplado uma amostra de 

empresários para proceder uma análise comparativa entre a percepção dos consul-

tores e das empresas, favorecendo assim reduzir possíveis vieses e ajustar o méto-

do a um cenário mais próximo da realidade das organizações. 

 

Outro ponto que poderia ser considerado para novos estudos, seria conside-

rar as consequências reais que os altos níveis de entropia trazem para as organiza-

ções de acordo com segmento de atuação e porte, favorecendo assim a aplicação 

do método.  
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