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Resumo 
 
Este artigo discute a relação existente  entre a dinâmica das interações e a gestão dos 
custos. O objetivo é mostrar como a análise da rede de interações, existente no 
funcionamento dos sistemas de produção, contribui para a eficaz gestão dos custos. Nesse 
sentido, a Teoria da Complexidade fundamenta a abordagem referente à dinâmica das 
interações, apresentando uma visão integrativa de processos, pessoas, recursos e  
empresas, tanto no ambiente interno da empresa, quanto na sua relação com ambiente 
exterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. Introdução 
 
    O mundo funciona de forma dinâmica, ou seja, não-estacionária, não-linear. Ao longo da 
evolução, as espécies nasceram, cresceram, reproduziram, mudaram, se adaptaram ou 
desapareceram, num constante movimento de organização-desorganização. Se 
observarmos o funcionamento dos sistemas na natureza, percebemos que eles funcionam a 
partir de uma dinâmica dialógica, onde os ciclos se complementam na contradição entre o 
quente e o frio, o líquido e o sólido, a morte e a vida, a luz e a escuridão e assim 
sucessivamente, num movimento progressivo e eterno.  
 
   Contudo, os homens, desde muito tempo, buscam explicar o funcionamento da natureza e, 
para tal, tentam linearizar fenômenos circulares, dinâmicos e integrados. Em outras palavras, 
fechar o sistema às interferências externas para dominá-lo, compreendê-lo e explicá-lo. 
Deste fato, decorrem muitas teorias organizacionais empregadas com sentido determinístico 
e linear, as quais não consideram o ambiente de incerteza e imprevisibilidade em que 
vivemos. 
 
   Foi do desejo pela obtenção do conhecimento, que a sociedade evoluiu e conquistou 
várias áreas da ciência. O homem tende a dividir os fenômenos em partes para fins de 
análise, devido a sua própria incapacidade de trabalhar com sistemas muito amplos, o que 
permite entender os mecanismos de funcionamento em seus mínimos detalhes, podendo 
contribuir tanto para o aprimoramento das partes, quanto ao aprimoramento do todo. O 
problema reside na dissociação entre as partes e o todo (sistema maior),  desprezando suas 
interferências. Nesse sentido, Morin (1999,p.103) diz que “há de se reconhecer que essa 
simplificação, essa disjunção, essa redução conduziram a progressos fabulosos, uma vez 
que a obsessão do elementar e da lei simples conduziram à descoberta da molécula e, 
posteriormente, do átomo e da partícula.” 
 
   Quando o sistema (empresa, família, natureza, etc) é gerenciado desconsiderando a 
interferência do geral no particular e vice-versa, em prazos curtos, médios ou longos os 
efeitos nocivos começam a surgir, desencadeando crises e gerando oportunidades para 
revisão do processo de gestão dos sistemas. 
 
   Nesse sentido, a Teoria da Complexidade apresenta um referencial de análise  
fundamentado numa abordagem integrativa e holográfica, na qual as partes e o todo se 
complementam e se fortalecem na emergência de características que somente existem da 
interação entre as partes, inexistindo nas partes individuais. 
 
   Morin (1977,p.52) diz que a Teoria da Complexidade fundamenta-se na retroação, 
emergência e recursão. A retroação é a característica de realimentar as entradas a partir das 
saídas, de suas partes influenciarem o todo e do todo influenciar as partes. Isto pressupõe a 
recursão, que é o contato constante entre causa/produção e efeitos/produtos para 
regeneração. Desta forma dinâmica, resulta o surgimento de uma nova configuração, mais 
hábil, mais forte e, conseqüentemente, mais capaz de sobreviver e influenciar o meio. 
 
  Corroborando a visão de Morin, a Teoria dos Sistemas, tendo Bertalanffy (1968) como seu 
principal representante, pressupõe que o todo é maior que a soma das partes, porque o 
efeito sinérgico possibilita que os desempenhos das partes sejam potencializados pelas 



interações. Logo, é este fato que leva as empresas a serem capazes de desenvolverem 
ações ou resultados que não seriam possíveis pelo desempenho somado dos indivíduos. 
 
  Contudo, vale ressaltar que o todo pode ser tanto superior quanto inferior à soma das 
partes. Ele é superior quando, da interação entre partes (subsistemas, pessoas) complexas, 
emerge um todo com um grau de complexidade maior, mais importante e imprevisível. Ele é 
inferior, quando a organização do conjunto provoca coações que inibem ou restringem as 
potencialidades existentes em cada parte de se manifestar. Contudo, as qualidades 
emergentes nascidas das interações conjuntas podem retroagir ao nível das partes, 
estimulando-as a exprimir suas potencialidades. Dessa forma, uma parte pode se revelar 
maior que o todo. 
 
   Este artigo discute a contribuição que a análise da  dinâmica das interações  pode trazer 
às empresas, especialmente no que diz respeito à gestão dos custos. O objetivo é trazer 
uma nova abordagem à estrutura de análise dos custos nas empresas, considerando a 
dinâmica das interações dos agentes no sistema e entendendo que os custos fazem parte de 
um contexto maior. 
 
2. Teoria da Complexidade: conceitos básicos  
 
   O objetivo destas considerações é apresentar alguns conceitos inerentes à estrutura 
conceitual da teoria da complexidade, as quais serão incorporadas neste artigo para melhor 
entendimento do processo de gestão dos custos. Acreditamos, que os conceitos referentes à 
teoria da complexidade são pouco conhecidos pelos estudiosos dos métodos de gestão de 
custos, por isso o detalhamento antes de proceder ao seu desenvolvimento. 
 
   A teoria da complexidade oferece uma estrutura conceitual que incorpora a literatura de 
gestão organizacional, entre outros conceitos, os seguintes: dialógica, interação, agente, 
Sistema Adaptativo Complexo(SAC), diversidade, autonomia, emergência e auto-
organização.  
 

• Dialógica  
 

   Segundo Morin (2001,p.133), a complexidade se reconhece, pelos traços negativos: 
incertezas, regressão do conhecimento determinista, insuficiência da lógica. Ela se 
reconhece também pelos traços positivos: o tecido comum em que se ligam o um e o 
múltiplo, o universal e o singular, a ordem, a desordem e a organização. Logo, a dialógica 
consiste na  existência,  num mesmo sistema, de conceitos de sentidos contraditórios, tais 
como autonomia-dependência, regras/controle-auto-organização, gestão do todo-gestão das 
partes, ordem-desordem, entre outros. Esta dialógica de conceitos, no entanto, não 
representa um aspecto negativo. Pelo contrário, a dialógica é um aspecto necessário à 
evolução do sistema. Nesse sentido, Morin (2000,p.35) diz que “é certo  que a relação 
ordem-desordem-organização não é somente antagônica; ela é também complementar, e é 
nessa dialógica devida à complementaridade e ao antagonismo que se encontra a 
complexidade.” Logo, podemos dizer que a complexidade busca trabalhar com a dialógica 
dos sistemas, sejam eles: o mundo, os seres vivos, a ecologia, a economia, as empresas, o 
governo e as ONGs, entre outros. Contudo,  a forma de trabalho é considerar complementar 
os antagonismos e não excluí-los. Não, apenas, trabalhar o controle, ou  a autonomia, mas 
sim o conjunto, onde um complementa o outro. 
 
 



• Interação 
 

   Podemos dizer que a essência da complexidade reside na interação. A interação entre 
agentes diferentes e autônomos conferem complexidade ao sistema, que opera na dialógica 
entre a ordem e a desordem. Das interações, nasce a propriedade da emergência, da qual o 
sistema ganha propriedades que isoladamente nem potencialmente possuía e a partir da 
emergência pode se auto-organizar numa nova configuração mais hábil e mais forte. 
 

• Agente 
 

   Para  Axerold e Cohen(2000,p.4) um agente tem a habilidade de interagir com seu 
ambiente, incluindo outros agentes. Um agente pode responder ao que  acontece a sua volta 
e fazer coisas com maior ou menor propósito. Eles apresentam uma localização, capacidade 
de interagir, autonomia  e capacidade de memória. A localização diz respeito ao local de 
instalação da estrutura física ou o estabelecimento da função na hierarquia da empresa. A 
capacidade de interagir está relacionada à necessidade de organização, de aprendizagem e 
de evolução. A autonomia possibilita a geração de regras e, ao mesmo tempo, a intervenção 
no seu funcionamento, alterando seu curso de ação. A capacidade de memória é a garantia 
de computação e resgate das informações geradas pelo sistema. É natural que, ao pensar 
em agente, imagine-se uma pessoa, tal como membro de um grupo numa empresa ou uma 
pessoa procurando um empréstimo, por exemplo. Contudo, observando esta definição, 
pode-se perceber que um agente não é necessariamente uma pessoa. A família, os 
negócios ou um país inteiro podem, também, serem um agente, até mesmo um computador 
interagindo com outro pode ser considerado um agente. 
 
   Nesse sentido, Simon (1981,59) apresenta o conceito de agente econômico (homem ou 
empresa) que faz parte do conjunto de interações entre os mercados e  a economia global, 
ressaltando que este agente participa ativamente, essencialmente, do processo de 
desenvolvimento econômico. 
 
   Holland (1995,p.6) fala em agentes, meta-agentes e adaptação. Os agentes são os 
elementos ativos que divergem em forma e capacidade e que constituem o sistema 
adaptativo complexo. Logo, para compreender as interações de um grande número de 
agentes, precisa-se, inicialmente, descrever as capacidades dos agentes individuais e 
determinar o conjunto de regras que regem o comportamento desses agentes. Os meta-
agentes, são agentes de alto nível, formados a partir da propriedade dos sistemas 
adaptativos complexos, chamada agregação. Num primeiro momento a agregação junta 
objetos similares em categorias. Num segundo momento analisa como os agentes interagem 
dentro dos limites da agregação adaptativa. Quando este processo é repetido várias vezes, 
consegue-se uma organização hierárquica típica dos sistemas adaptativos complexos, como 
meta-meta-agente. Stacey (1996,43) apresenta uma descrição dos sistemas humanos, 
partindo do comportamento individual. O indivíduo é visto como um agente na organização.  
 
   Os agentes são definidos, como entidades que podem assumir dimensões diversas, desde 
uma pessoa até um ecossistema.  
 

• Sistema Adaptativo Complexo(SAC) 
 

   Gell-Mann (1996,p.35) define SAC como um sistema que aprende ou evolui da maneira 
que os sistemas vivos o fazem. Holland (1995,p.6) diz que os sistemas adaptativos 
complexos são formados por um grande número de elementos ativos que exibem uma 



grande diversidade em forma e capacidade. Stacey (1996,p.10) afirma  que um sistema 
adaptativo complexo consiste  de um número de componentes, ou agentes, que interagem 
uns com os outros de acordo com um conjunto de regras  que são necessárias  para avaliar 
e responder o comportamento uns dos outros. O objetivo  é melhorar o comportamento do 
sistema  como um todo. Em outras palavras, um SAC aprende e evolui, interagindo com 
outros SACs. Para Axerold e Cohen (2000,p.7), os sistemas adaptativos complexos são 
sistemas  que contêm  agentes ou populações que procuram se adaptar. Em muitos  SACs, 
todas as estratégias  dos agentes fazem parte  de um contexto, no qual o agente é o ator. 
Isto dificulta ao agente predizer as conseqüências de suas ações e, portanto, escolher o 
melhor curso de ação. Kelly e Alisson (1998,p.4) dizem que todo SAC é único. Cada qual 
emerge a partir de uma história específica e interage com o ambiente, podendo  parecer 
similar, mas nunca sendo exatamente o mesmo para outro sistema. Um SAC produz 
resultados  que são diferentes e mais eficazes que aqueles que podem ser produzidos pelas 
partes do sistema trabalhando independentemente. Para Coelho (2001,p.49) a realização 
mais importante dos SACs reside na capacidade de aprender pelo seu operar. 
 
   Analisando os conceitos apresentados por estes autores, podemos  destacar a 
semelhança entre as descrições e o detalhamento diferenciado dados pelos diversos autores 
ao SAC. O uso de palavras como: agentes, interação, regras, aprendizagem, evolução e 
captação de informações estão presentes em todos os conceitos. As abordagens contêm  
um grau de detalhamento diferenciado. Contudo, a essência de todas pode ser traduzida na 
interação de agentes que aprendem num processo de contínua evolução. 
 
   Portanto, neste artigo, um SAC é considerado um sistema composto de um grande número 
de  diferentes agentes, que captam informações do meio ambiente e da suas próprias 
interações entre os agentes. Ele cria regras a partir de esquemas individuais e 
compartilhados. As regras são desenvolvidas pela identificação de regularidades na 
captação das informações. Estes esquemas são atualizados pela aprendizagem e evoluem 
para estágios mais avançados. 
 
   Assim, foi a evolução nas formas de gestão que levou ao uso do referencial teórico dos 
SACs às organizações industriais. Iarozinski (2001,p.11)  diz que a complexidade não é 
apenas função das evoluções das características de produção, mas também da 
representação que o observador ou gestor  faz do sistema. Esta representação  é 
dependente dos métodos que ele utiliza para modelar e gerir o sistema. De certa forma, os 
métodos refletem o estado de desenvolvimento do conhecimento científico do período em 
questão. 
 
   Holland (1995), Stacey (1996), Kelly e Allison (1998), Axelrod e Cohen (2000) e 
Coelho(2001),dentre outros, apontam para o estudo de empresas como sistemas 
adaptativos complexos considerando que elas possuem um conjunto de agentes que 
interagem com o meio ambiente, fazem escolhas e atuam, examinando as conseqüências de 
suas ações. 
 

• Diversidade 
 

   Os agentes apresentam uma grande diversidade de tipos. Os tipos se caracterizam por 
diferenças de dimensão, de localização, de interação, de forma e de conteúdo. Os sistemas 
complexos apresentam, naturalmente, uma população diversificada, seja de idéias, de 
pessoas, de  empresas, de processos, etc, pois um dos fundamentos da complexidade é a 



convivência com a diversidade. O convívio entre indivíduos autônomos gera a diversificação 
de idéias, parafraseando a mutação genética que aumenta a diversidade. 
 

• Autonomia 
 

   Podemos dizer que a autonomia é uma característica inerente aos agentes humanos. Ao 
longo do tempo, a sociedade, a economia, a religião, a família e as organizações  criaram 
regras que os agentes humanos deveriam seguir. Contudo, os próprios agentes possuem 
esquemas mentais compostos de regras individuais. Em diversos níveis de atuação, essas 
regras individuais são confrontadas com as regras gerais do meio em que os agentes 
interagem. Quando um agente interage  com uma organização industrial, por exemplo, suas 
regras individuais podem entrar em conflito com as regras impostas pela organização. 
Assim, o agente usa sua autonomia para se adaptar, interferir ou mudar as regras impostas 
naquele nível de interação.  Logo, a identificação das regras formais e informais de um 
sistema e de um agente e a determinação do grau de autonomia desses agentes e desse 
sistema é uma questão importante ao  estudo do padrão de organização de um sistema.  
 

• Emergência 
 

   As emergências surgem da organização em sistema que produz qualidades ou 
propriedades desconhecidas das partes concebidas isoladamente. Morin (2001,p.108) 
exemplifica  o fenômeno da emergência. Assim, as propriedades do ser vivo são 
desconhecidas na escala de seus constituintes moleculares isolados; contudo, elas 
emergem na e através dessa organização e retroagem sobre as moléculas constitutivas 
dessa organização.  
 

• Auto-organização 
 

   Para Capra (1996,p.78), a auto-organização é definida como a emergência espontânea da 
ordem, que resulta dos efeitos combinados do não-equilíbrio, da irreversibilidade, dos laços 
de realimentação e da instabilidade. 
 
   Stacey (1996,p.62) argumenta que a auto-organização é um processo que ocorre 
espontaneamente, em certos valores críticos, para controle de parâmetros num sistema, e 
no qual os agentes desse sistema organizam-se para produzir um novo padrão sem nenhum 
projeto predeterminado. 
 
   Atlan (1992,p.45) diz que pode-se conceber a evolução de sistemas organizados, ou o 
fenômeno da auto-organização, como um processo de aumento da complexidade, 
simultaneamente estrutural e funcional, resultante de uma sucessão de desorganizações 
resgatadas, acompanhadas, em todas as ocasiões, pelo restabelecimento num nível de 
variedade maior e de redundância mais baixa. 
 
   A auto-organização apresenta características que a identificam, tais como: a emergência 
espontânea de novas estruturas e novos modos de comportamento; todos os modelos de 
auto-organização lidam com sistemas abertos que operam afastados do equilíbrio, numa 
interconexidade não-linear dos componentes do sistema. (CAPRA, 1996). 
 
 
 
 



3. A Importância das Interações 
 
   Quando falamos em interação, vem logo à mente a idéia de complementaridade, 
associação e conjunção; seja de idéias, de pessoas, de empresas ou de animais e plantas. A 
natureza é permeada de interações por todos os lados, são elas que configuram  as 
organizações humanas, sociais, econômicas e  financeiras. 
 
   As interações, se bem analisadas, nos proporciona responder algumas perguntas: quem 
interage com quem? Por que interage? Quando interage? Existem interações fortes? 
Existem interações fracas? Quais os resultados das interações? As respostas derivadas 
dessas análises  subsidiam o indivíduo com informações que possibilitam um conhecimento 
profundo do sistema, seja ele uma família, uma sociedade ou uma empresa. 
 
   Assim, pretendemos mostrar como as interações constroem a organização de um sistema 
e possibilita reconhecer os níveis de complexidade nele existente. 
 
3.1. A importância das interações na vida 
 
   Ao longo da vida, os seres humanos constroem relacionamentos em diversos âmbitos de 
convivência. Inicialmente, os laços familiares introduzem o indivíduo num grupo, que deve 
lhe proporcionar amor, cuidado, regras, disciplina e aprendizagem. Num segundo momento, 
a escola funciona como grupo complementar que proporciona novos relacionamentos, 
confrontando o  indivíduo à convivência  com a diversidade, seja de raça, classe social, 
credo ou nacionalidade. No trabalho, surgem mais relacionamentos envolvendo deveres e 
direitos. Assim, durante toda a vida, acumulamos relacionamentos em aspectos 
diferenciados de atuação, em alguns momentos uns se sobrepondo a outros. Contudo, são 
dessas interações que emergem a aprendizagem, a adaptação e a evolução. 
 
   Desse modo, a interação é exercida com restrições, ou seja, os indivíduos ou grupos, 
possuem autonomia para selecionar seus relacionamentos. Estas escolhas são 
determinadas por diferentes aspectos, tais como: idade, sexo, classe social, profissão, 
religião, etc. A trajetória individual de cada um pode influenciar o tipo e a intensidade dos 
relacionamentos. 
 
   Assim, observando o indivíduo no seu convívio social, percebemos um sistema que 
interage com o meio, de acordo com suas concepções internas e limitado a um determinado 
nível de complexidade que sua estrutura e percepção permitem. Segundo Maturana e Varela 
(2001), os seres vivos se caracterizam  pela sua capacidade de autopoiese (auto-criação)  e 
apontam a autonomia como característica básica deles. Por serem autônomos, eles não 
podem se limitar a receber passivamente informações e comandos vindos de fora. Não 
funcionam unicamente segundo instruções externas. Desse modo, se considerados 
isoladamente são autônomos, mas se considerados em interação com o meio, percebemos 
que dependem de recursos externos para sobreviver. Logo, autonomia e dependência são 
conceitos que se complementam na dialógica da complexidade. A partir dessas 
constatações é que surge o conceito de sistema organizacionalmente fechado e 
estruturalmente aberto ao fluxo de energia e recursos.  
 
   Logo, as interações do indivíduo determinam, em grande parte, a construção de sua 
trajetória de vida, possibilitando oportunidades ou desvantagens no processo de 
desenvolvimento pessoal e profissional. 
 



3.2 A importância das interações na sociedade 
 
   A sociedade é composta por vários sistemas que interagem entre si. Morin (2001,p.175) 
diz que são as interações entre os indivíduos humanos que produzem a sociedade na qual 
estes se inserem, ou seja, que a fazem literalmente existir. É bem evidente que a sociedade 
não tem nenhuma existência fora dos jogos  de interações que a geram  e a suportam. 
 
   Desde os tempos mais remotos, os grupos sociais se formavam  através da constituição de 
aglomerados populacionais. Esses aglomerados interagiam entre si, para se proteger das 
intempéries climáticas (chuva, vento, frio), para garantir o sustento pela alimentação e 
perpetuar a espécie. Assim, se formavam tribos, cujos indivíduos possuíam tarefas 
específicas e conjuntas possibilitando a sobrevivência no local. A interação surge da 
necessidade, dando origem a relações de amizade, de paixão, de trabalho, de aprendizagem 
e de evolução. 
 
   A sociedade, como conhecemos hoje, é o resultado da evolução do comportamento 
humano frente às constantes mudanças do ambiente. As mudanças exigem atitudes que 
levam a adaptação ou a extinção. Nesse sentido, as interações funcionam como forma de 
fortalecimento e aprendizado conjunto. O indivíduo contribui com suas atitudes, autonomia e 
inteligência para o desenvolvimento do conjunto, ao mesmo tempo em que do conjunto  que 
atua capta contribuições e descobertas que não possuía como parte isolada, num processo 
de aperfeiçoamento contínuo entre indivíduo-conjunto-indivíduo. 
 
   Segundo Morin (1999,p.172) a sociedade é bipolarizada: num pólo está o conflito, a 
concorrência; no outro, a comunidade; e, a partir desta bipolarização, a sociedade 
reorganiza-se e produz-se incessantemente. As sociedades humanas vivem esta formidável 
dualidade. As sociedades históricas são, ainda, mistos de coações,  de ordens impostas e de 
interações espontâneas, como em nossas grandes cidades, onde o destino de cada um se 
forja incessantemente nos encontros; encontro de mercado, mercado de negócios, de 
sentimentos, de sexo. Essas interações aleatórias criam, elas próprias sua regulação global. 
 
   Assim, o funcionamento da sociedade em seus diversos aspectos: econômicos, sociais, 
financeiros, políticos e religiosos se concretizam nas interações, sem elas as estruturas 
físicas e os recursos financeiros não teriam sentido. As interações produzem a sociedade, e 
essas retroagem sobre os indivíduos para co-produzí-los, tais como são: socializados pela 
linguagem, pela educação, pela cultura, etc. Esse movimento rotativo é um movimento 
permanente, que não se detém jamais, marcando uma inseparabilidade que somente o 
pensamento recursivo permite explicitar. (MORIN, 2001).  
 
3.3 A importância das interações nas empresas 
 
   As empresas são compostas de pessoas, recursos físicos e financeiros, estrutura física, 
etc. Contudo, são os relacionamentos, as interações entre os seus componentes que 
configuram suas atividades, seus processos dando-lhes  funcionalidade. 
 
   Se as interações são essenciais ao funcionamento interno da empresa, na sua relação 
com o meio ela, se faz ainda mais necessária. Atualmente, diante da concorrência acirrada 
do mercado, os relacionamentos em cadeia ou em rede passaram a ocorrer, com freqüência, 
no mercado, não existindo muitas empresas que operam isoladas. A associação em cadeia 
oferece agilidade, flexibilidade e fortalece o conjunto de empresas parceiras, favorecendo, 
também, a redução dos custos e o comprometimento com a satisfação dos clientes. 



 
   Diante desses novos arranjos empresariais as interações assumem dimensões 
diferenciadas e igualmente importantes. Na empresa, das interações entre recursos e 
pessoas dependem o bom desempenho e o agradável ambiente organizacional.  
 
  Assim, é importante analisar as interações dos funcionários de  um mesmo departamento, 
de departamentos diferentes, de funções iguais e diferentes,  observando como se integram, 
cooperam e competem entre si. Dessa forma, podemos mapear interações fortes, fracas, 
cooperativas, competitivas, necessárias, desnecessárias, entre outras. Na rede ou cadeia,  
da qual esta empresa faz parte, podemos analisar como ela se relaciona com seus 
parceiros, seja fornecedores, seja clientes. As interações com o mercado e a economia 
funcionam como indicadores de como a empresa está posicionada frente aos concorrentes, 
quais suas oportunidades e ameaças, possibilitando uma maior visibilidade para seu  
planejamento e atuação.   
 
4. Mapeamento da  Dinâmica das Interações  
 
   Nesta seção, mostramos como a dinâmica das interações acontecem nas empresas, seja 
no âmbito formal instituído pela própria organização empresarial, seja no âmbito informal 
criado pelos indivíduos para  conjugar seus interesses aos estipulados pela empresa. 
   
    Nesse sentido, Stacey (1996) diz que as empresas são dotadas de uma rede legítima de 
interações, a qual consiste em ligações que são formais e intencionalmente estabelecidas 
pelos membros de maior poder de uma organização e são amplamente aceitos pelos 
membros da organização. A rede sombra, ao contrário, consiste em ligações  que  são 
espontâneas e informalmente estabelecidas por indivíduos agentes, entre eles, durante o 
curso das interações no sistema legítimo. O resultado é o surgimento de uma outra rede, um 
tipo de sombra do sistema legítimo, consistindo em ligações sociais e políticas informais, nos 
quais os agentes desenvolvem suas próprias regras locais de interação.  
 
   Considerando uma empresa como cenário para observação da dinâmica das interações, é 
necessário discorrer sobre a noção de estrutura e organização.  
 
   A estrutura é definida, segundo  Iarozinski (2001,p.49),  como tudo que é físico ou formal e 
que de algum modo foi estabelecido pelo homem. Ela determina a estrutura funcional, define 
as responsabilidades e os modos de divisão do trabalho. A estrutura engloba as regras 
formais de comportamento e de decisão. A estrutura pode ser entendida como um conjunto 
de restrições formais que delimitam o comportamento de elementos do sistema para tornar  
esses comportamentos compatíveis com as finalidades globais do sistema. 
 
   Contudo, segundo Simon (1981,p.328) os sistemas complexos apresentam uma estrutura 
hierárquica, o que facilita a compreensão do sistema. A estrutura caracteriza o mundo como 
é percebido, ou seja, fornece os critérios para identificar os objetos. 
 
   A estrutura pode ser considerada como a existência física estável que incorpora a 
organização e apresenta uma hierarquia, não no sentido de autoridade, mas no sentido de 
vários subsistemas, constituindo um sistema maior. Em outras palavras, uma estrutura é 
considerada hierárquica quando é possível ser decomposta em subsistemas de níveis. 
 
   A organização pode ser definida, segundo Iarozinski (2001,p.38),  como um conceito chave 
para a compreensão dos sistemas complexos. A organização é a propriedade  que gera no 



observador a percepção  de um todo organizado e único, apesar dos comportamentos 
múltiplos do sistema. Assim, a noção de organização é associada à idéia de um todo 
composto de vários elementos em inter-relação, limitado por uma fronteira  que o distingue 
do ambiente. A organização emerge das relações que se estabelecem entre os elementos 
do sistema.  
 
   Capra (1996,p.134) diz que o padrão de organização de qualquer sistema vivo ou não-vivo 
é a configuração de relações  entre seus componentes. A configuração de relações é o que 
determina as características essenciais do sistema. Acrescenta, ainda, que  certas relações 
devem estar presentes para que algo seja reconhecido como tal. Por exemplo, uma cadeira, 
uma bicicleta ou uma árvore. 
 
   Maturana e Varela (2001,54) conceituam organização como as relações que devem 
ocorrer entre os componentes de algo, para que seja possível reconhecê-lo como membro 
de uma classe específica.  
 
   Logo, o conceito de organização pode ser associado às características de identificação 
que diferencia uma estrutura da outra. Esta identificação ocorre a partir de uma certa 
unidade e estabilidade no tempo. Podemos dizer, então, que a organização é pré-requisito 
para a existência natural ou artificial de um sistema. 
 
   A respeito dos conceitos de estrutura e organização, Morin (2001,p.191) diz que a idéia de 
estrutura é uma idéia pobre  com relação à idéia de organização. A estrutura privilegia as 
constantes e as invariantes, as regras, assegurando a estabilidade e as transformações do 
sistema. A noção de organização é muito mais rica porque ela compreende ao mesmo 
tempo as interações entre as partes que  retroagem entre elas e sobre o todo. Contudo, a 
organização depende de um observador e, por conseqüência, de um sistema  de 
interpretação.  
 
   Assim, é o observador, de acordo com seus interesses, que delimita a que nível de 
complexidade a organização será  estudada. Ele pode considerar um departamento de uma 
empresa como subsistema da empresa ou a empresa como um subsistema do mercado. 
Como as interações e suas retroações compõem a organização, elas são  estudadas em 
vários níveis dimensionais. 
 
   Desse modo, a estrutura e a organização de um sistema se complementam. A primeira 
contribuindo com sua estrutura física, recursos financeiros e humanos  que possibilitam a 
existência das interações e a segunda, gerada a partir das interações, identifica um ser como 
pertencente a uma classe específica.    
 
   Dessa compreensão entre estrutura e organização de um sistema humano ou social, 
deriva a importância do estudo da dinâmica das interações num sistema. Axerold e Cohen 
(2000) dizem que as interações são influenciadas por dois fatores: proximidade e ativação. A 
proximidade diz respeito à localização física dos agentes num sistema. Contudo, a 
proximidade não representa a única forma de interação. A ativação é uma forma de 
interação que não se limita à localização física. Ela está relacionada a vínculos profissionais, 
de amizade e de interesses, que independem da proximidade dos agentes. Eles podem 
interagir através da tecnologia da informação, tais como: telefone, e-mail, entre outros. 
 
   Numa empresa, a função exercida por um funcionário possibilita sua interação com 
pessoas de outras cidades, estados e países que exerçam funções iguais ou similares. Esta 



interação busca  trocar  experiências e informações, aumentando o  espaço conceitual de 
atuação. Por outro lado, a função exercida pode diminuir as interações com pessoas de 
outras funções, mesmo que suas salas sejam vizinhas. 
 
   Desse modo, as interações podem ser ativadas por fatores externos ou internos ao 
sistema. No caso de uma empresa, uma ativação interna seria, por exemplo, a determinação 
de funções na hierarquia empresarial. Uma ativação externa seria a necessidade que o 
mercado impõe às empresas de integrar seus departamentos e atuarem em conjunto.  
 
   As interações, ainda, podem ocorrer de modo intenso ou de modo difuso. Interações 
intensas privilegiam o conhecimento profundo dos mesmos agentes e a utilização do seu 
potencial. Interações difusas, pelo contrário, privilegiam a variedade de tipos e a exploração 
de suas características e potencialidades.  
 
   Axerold e Cohen (2000) chamam a atenção para a observação dos efeitos da proximidade 
e ativação nos sistemas, no sentido de canalizar as interações para um equilíbrio entre 
utilização e exploração. 
 
   Assim, podemos dizer que o estudo da dinâmica das interações em uma empresa  permite 
mapear e trabalhar os conceitos apresentados no Quadro 4.1. 
 
Quadro 4.1. Mapeamento de variáveis pela análise da dinâmica das interações.   

Dinâmica das Interações  
Variáveis Mapeadas 

Estrutura Organização Observador Tipos de Interações  Ocorrência das 
interações  

Quais as 
estruturas internas 
e externas 
disponíveis para 
organização?  

Qual o 
organograma da  
empresa? 

Para qual  nível 
de complexidade  
está sendo 
analisada as 
interações?    

       Formais  
 

Proximidade 
Física/conceitual 

Que uso é feito 
dos recursos 
físicos, humanos,  
financeiros, 
tecnologias e 
sistema de 
informações ? 

Como ocorrem as 
interações entre os 
agentes e entre 
agentes e 
recursos? 

Qual o 
entendimento tido 
pela gerencia e 
pelos 
departamentos 
sobre nível de 
complexidade?   

      Informais Ativação: 
intensa/difusa 
interna/externa 

 

 Uso a estrutura 
externa 
disponível? 

 Qual a 
importância que as 
pessoas atribuem 
as interações? 

Há 
compartilhamento 
do entendimento 
de nível de 
complexidade 
entre o gerente e 
os  
departamentos e 
vice-versa? 

Outras Outras 

 
    Desse mapeamento, deve-se obter um conhecimento de quais interações são fortes e 
precisam ser mantidas, quais são fracas e precisam ser excluídas ou redirecionadas, quais 
as interações necessárias, as interações  potenciais,  as desconhecidas e assim por diante. 
A partir dessas perguntas podemos, também, compreender e identificar os conceitos 
apresentados na seção 2 deste artigo, pois no mapeamento devemos determinar os 



agentes, o grau de autonomia dos agentes, o que está sendo visto como SAC, como a 
empresa convive com dialógica pertinente à complexidade, qual a diversidade encontrada, o 
que emerge do sistema e o processo de auto-organização. Esse processo trará uma ampla 
visão do sistema, possibilitando um monitoramento e uma intervenção mais eficiente do 
sistema como um todo. 
 
5. Gestão dos Custos  
 
   Nesta seção, mostramos, simplificadamente, dois dos principais sistemas de custos e suas 
filosofias de intervenção nas empresas. 
 
   Inicialmente, é necessário discorrer sobre sistemas de custos e sistemas de gestão. O 
sistema de gestão de uma empresa é bem mais abrangente que o sistema de custos. O 
sistema de gestão representa o plano geral para o funcionamento da empresa como um 
todo.O sistema de custos é um subconjunto do sistema de gestão. Contudo, é necessário 
que haja uma sintonia entre os dois sistemas, no sentido de que um alimenta o outro com 
informações e recursos. 
    
    Apesar dessa necessária integração, nem sempre isto acontece no funcionamento 
cotidiano das empresas, ocasionando um desequilíbrio de informações, tanto para o sistema 
de custos, o qual não é alimentado, por exemplo, com as mudanças ocorridas na 
concorrência, em tempo hábil à adaptação, quanto ao sistema de gestão que pode não 
produzir bons resultados em conseqüência da falta de informações  do sistema de custos, 
podendo gerar um ciclo vicioso de desentendimento  entre o  sistema de gestão e o sistema 
de custo. 
 
   Por outro lado, é importante que, antes de  adotarmos um sistema de custo  observemos 
quais as necessidades da empresa e os recursos disponíveis para operacionalização desse 
sistema. Essa análise é necessária para a determinação do princípio  e do  método de 
custeio, mais apropriado àquela situação específica. 
 
   Bornia (1995) estabeleceu uma diferenciação entre os princípios e  métodos de custos em 
nível gerencial, os quais utilizaremos neste artigo. 
 
   Assim, os princípios de custeio podem ser entendidos como filosofias que regem os 
métodos de custeio. Eles são utilizados com o objetivo de compatibilizar as informações 
recebidas às necessidades da empresa. Como princípios de custeio apresentaremos os 
seguintes: o custeio variável, o custeio por absorção  total e o custeio por absorção ideal. Os 
métodos de custeio representam a forma de operacionalização do princípio adotado pela 
empresa. Os métodos apresentados serão: método dos centros de  custos e o método de 
custeio baseado em atividades(ABC). 
 
5.1  Os Princípios de Custeio 
 
   Para o funcionamento adequado dos métodos de custeio, é importante a identificação do 
princípio que regerá a escolha do método. Dessa forma, apresentaremos os três princípios 
abordados por Bornia (2002), quais sejam: o custeio variável, o custeio por absorção  total e 
o custeio por absorção ideal, como pode ser visto no Quadro 5.1. 
 
 
 



 
 
 
Quadro 5.1: Exposição dos princípios de Custeio 

Princípios de Custeio 
Custeio Variável Custeio por Absorção  

Total 
Custeio por Absorção  Ideal 

Conceito: é aquele em que 
somente os custos variáveis 
são alocados aos produtos, os 
custos fixos são considerados 
como despesas do período. 
 
Utilização: à tomada de decisão 
de curto prazo, nas quais os 
custos fixos são considerados 
irrelevantes e os custos 
variáveis decisivos. 

Conceito: é aquele em que 
tanto os custos fixos como 
os variáveis são alocados 
aos produtos. 
 
Utilização: oferece suporte 
à contabilidade financeira 
para  avaliação de 
estoques 

Conceito: é aquele em que 
tanto os custos fixos como os 
variáveis são alocados aos 
produtos, contudo há uma 
identificação dos 
desperdícios, os quais não 
são alocados aos produtos. 
 
Utilização: para controle de 
custos e ao apoio do 
processo de melhoria 
contínua da empresa. 

 
   A partir da decisão de qual princípio utilizar, baseado nos objetivos da empresa e no grau 
de detalhamento da informação necessário em determinado estágio empresarial, parte-se 
para a escolha do método de custeio que irá operacionalizar o princípio determinado. Vale 
ressaltar que esta postura  nem sempre é comum nas empresas, ocasionando, muitas 
vezes, escolhas de métodos que não condizem com a realidade da empresa, nem 
tampouco, se adaptam às necessidades empresariais. A decisão de qual método de custeio 
utilizar exige um conhecimento profundo do sistema de gestão em uso e das atividades 
empresarias como um todo, para que o método apresente um desempenho satisfatório. 
 
5.2 Os Métodos  de Custeio 
 
   Na literatura pertinente à Contabilidade de Custos e à Gestão de Custos existe menção a 
vários métodos para mensuração dos custos. Dentre eles, podemos citar: o método dos 
centros de custos,  ABC (Activity Based Costing), método da Unidade de Esforço de 
Produção (UEP), entre outros. 
 
   O  primeiro é considerado método de custeio tradicional e os últimos são considerados 
métodos de custeio modernos. Essa denominação é devida a suas formas de intervenção na 
empresa: o tradicional,  mais voltado ao controle e avaliação de estoque e os modernos mais 
preocupados com o suporte a tomada de decisão e a gestão dos negócios. 
 
   Assim, apresentaremos comentários de dois desses métodos. O método dos centros de 
custos e o  ABC  com o objetivo de mostrar a aplicabilidade dos mesmos, os quais podem 
ser vistos no Quadro 5.2. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Quadro 5.2: Apresentação  dos Métodos de Custeio 

Métodos de Custeio 

Centros de Custos Custeio ABC 

Características: 
 

 divide a empresa em centros de custos; 
 

 atribui responsabilidade gerencial a cada 
centro estipulado; 

 
 determina se o centro é homogêneo ou 
não. É homogêneo se todos os produtos 
usarem equivalentemente os equipamentos 
deste centro no seu processo de produção; 

   
 cria uma base de distribuição para a 
alocação dos custos aos centros; 

 
 trabalha os custos de transformação. 

 

Características: 
 

 mapeamento das atividades; 
 segmenta os custos de acordo com as 
várias atividades da empresa; 
 analisa o comportamento dos custos em 
cada atividade; 
 cria uma base de relações entre os 
produtos e suas atividades para a alocação 
dos custos; 
 se propõe a tornar a alocação dos custos 
mais próxima da realidade que os métodos 
tradicionais; 
 suprime as bases de rateio arbitrárias, 
comum à operacionalização dos métodos 
de custeios tradicionais; 
 pressupõe que as atividade consomem 
recursos que geram custos; 
 os produtos utilizam as atividades e 
absorvem os custos; 
 identifica a causa da ocorrência dos 
custos; 
 aloca os custos aos produtos de acordo 
com a intensidade de uso. 

 
   Analisando os métodos de custeio apresentados no Quadro 5.2, podemos perceber que o 
custeio por centro de custos progressivamente, rateia os custos dos centros comuns aos 
centros auxiliares e destes aos centros produtivos (possuem relação direta com os 
produtos), através de bases de rateio. Os Custos Indiretos Fabricação (CIF), são 
redistribuídos entre os centros,  até atingir os produtos segundo bases de rateio que não 
refletem adequadamente  o uso dos recursos, não permitindo análise de eficiência.  
 
   O ABC desenvolve uma sistemática de alocação de custos que permite avaliar a eficiência, 
através do valor agregado, das atividades que consomem os recursos e produzem os Custos 
Indiretos de Fabricação (CIF).  
 
   Assim, o Quadro 5.2 mostra um resumo do emprego  de dois dos métodos de custeio mais 
discutidos e utilizados nas empresas atualmente. Os métodos, cada um com suas 
características peculiares, viabilizam a operacionalização de um sistema de custos por meio 
da análise mais ou menos profunda das informações do sistema. Os sistemas de custos 
devem  compatibilizar o uso dos seus princípios e métodos às mudanças ocorridas no 
ambiente empresarial. Da observação do ambiente interno e externo à empresa percebemos  
a necessidade de adaptar ou mudar os próprios métodos e princípios, adequando-os a nova 
lógica de funcionamento da realidade. 



 
 
6. A contribuição da Análise das Interações na Gestão dos Custos  
 
   Diante do exposto no decorrer deste artigo, notamos que a Teoria da Complexidade e a 
Gestão de Custos são assuntos bem diferentes. Contudo, se analisarmos o sistema de 
gestão de uma empresa e, dentro deste, o sistema de custos sob a ótica da Teoria da 
Complexidade, podemos obter alguns resultados relevantes. Logo, analisaremos os 
conceitos apresentados na seção 2 deste artigo e sua relação com a Gestão dos Custos. 
 
   O estudo da dinâmica das interações presente numa empresa viabiliza o conhecimento 
detalhado do sistema analisado; pois, para compreender qual a dinâmica que impulsiona 
uma máquina, uma pessoa ou uma empresa ao trabalho, pressupõe-se rastrear as 
atividades desenvolvidas para a execução desse trabalho, ao nível de mecanismos que 
regem sua produtividade, disposição, captação,  seleção de informações, computação de 
informações, direcionamento de recursos e efetivação das atividades internas e externas ao 
sistema analisado. Para esta compreensão, é necessário estudar esta máquina, esta pessoa 
ou esta empresa no âmbito de suas interações com o meio e com ela mesma. Nesse 
sentido, a abordagem da Teoria da Complexidade, através de sua visão integrada dos 
fenômenos, traz conceitos que facilita o mapeamento das interações existentes no sistema. 
 
    Assim, a noção de  dialógica, convivência necessária entre conceitos contraditórios, tais 
como: autonomia/controle, autonomia/dependência, regras/auto-organização, entre outros, 
contribui na análise dos sistemas de custos, pelo entendimento de que tais sistemas não 
podem se limitar somente ao controle, ou à avaliação ou à decisão. Isto porque eles fazem 
parte de um contexto maior, a gestão, onde o intercambio de informações e decisões exige 
um sistema de custos afinado com suas necessidades. Seja o controle, seja o grau de 
autonomia com relação à tomada de decisão, precisam de flexibilidade, planejamento e 
redução de riscos para funcionar adequadamente neste ambiente de permanente interação, 
mudança e articulação de conceitos de sentido contraditórios, os quais, no entanto, se 
complementam, como é o caso, por exemplo, do necessário controle dos custos  ao mesmo 
tempo em que existe a necessidade de não cercear a liberdade de criação de novos 
produtos, nem de inibir a autonomia das pessoas.  Dessa compreensão, a implementação de 
princípios e métodos de custos passam a ser revistos e adaptados à complexidade natural 
inerente à empresa.     
 
    A noção de interação, ou seja, a percepção de que a organização de qualquer empresa é 
regida pelas interações que existem no seu interior, formais ou informais, despertam a 
atenção para a análise de como as pessoas se relacionam umas com as outras, quais os 
grupos, departamentos ou setores que apresentam os melhores resultados em conjunto, 
quem poderia interagir com quem ou com o quê, criando sinergias positivas e 
enriquecedoras. A consciência  de que existem resultados da interação entre as pessoas, os 
recursos e as informações, poderia direcionar melhor a ativação entre as pessoas gerando 
informações mais proveitosas do sistema de custos para o sistema de gestão. Como 
exemplo, podemos supor que numa empresa X, o departamento de custos, vendas e 
desenvolvimento de produtos possuem ligações diretas entre si, pois estão inter-
relacionados por suas próprias necessidades de complementaridade. No entanto, não basta 
somente saber que os departamentos apresentam ligações entre si, ou se apresentam 
sinergias potenciais. É necessário também, investigar se existem interações efetivas entre 
eles, ou seja, se cada departamento conhece a interferência que possui sobre o 
desempenho do outro e vice-versa; se sabe como melhor interagir para maximizar os 



resultados; se as interações estão sendo mais competitivas que produtivas; se existem 
outros departamentos que poderiam contribuir com informações que beneficiaria o seu 
desempenho. São essas questões, que a compreensão da dinâmica das interações trazem 
ao sistema de custos, por meio de um mapeamento das interações que geram resultados 
positivos ou negativos para a empresa.    
 
   A incorporação do conceito de agente à gestão dos custos traria como vantagens o 
entendimento de que os agentes (pessoa, grupo de pessoas, departamento de uma 
empresa, processos, uma empresa, uma cadeia de empresas, um mercado, um país ou um 
ecossistema), delimitados de acordo com o grau de análise desejado, apresentam 
propriedades que precisam ser respeitadas. São elas: localização, autonomia, capacidade 
de computação (memória) e capacidade de interação. Logo, não  podemos inibir estas 
propriedades no agente, com o intuito de controlar o sistema; pois, em ativação, elas 
funcionam como ferramentas importantes à melhoria do sistema. Se considerado o conceito 
de agente, este, pode funcionar como reformulador de um sistema de custos, pois possibilita 
enxergar como esses agentes podem usar suas propriedades para alimentar esse sistema. 
Por exemplo, caso uma empresa X considere seu departamento de custos como um agente 
em relação à empresa, pode atribuir características a ele que antes não poderia. Pode 
mapear sua localização no sistema, ou seja, mostrar a posição espacial que ocupa em 
relação aos outros departamentos, criando estratégias de comunicação mais eficazes e 
desenvolvendo nas pessoas a percepção de que o departamento pertence ao conjunto maior 
que é a empresa e que, portanto, influenciam e são influenciadas tanto pelo departamento 
em que estão lotadas como pela empresa, a qual pertencem.  A autonomia é outra 
característica que pode ser atribuída ao agente. Neste caso, o departamento pode se 
apropriar dela a partir do entendimento de sua importância nos resultados da empresa, 
saindo da condição de passividade em relação às decisões da empresa para a condição de 
proatividade nesse processo. O agente possui, também, capacidade de memória, captando, 
armazenando, selecionando  e distribuindo informações. Disto gera um conjunto de 
informações que constitui uma valiosa ferramenta para compreensão de padrões repetidos, 
erros  e acertos realizados na sua trajetória de atuação. A capacidade de interação é uma 
condição para constituição de um agente, assim a capacidade de interação de um 
departamento pode estar latente em suas ligações com os vários canais, dentro da empresa 
ou fora dela. O reconhecimento dessa capacidade pode viabilizar interações importantes que 
estavam desativadas, desconhecidas ou inviabilizadas pela distância ou pela competição, 
por outro lado, pode também identificar interações fracas ou desnecessárias, melhorando a 
performance da empresa. 
 
 
   A  visão de Sistema Adaptativo Complexo(SAC) incorpora a noção  de inteligência,  
aprendizagem e evolução dos sistemas. Essa visão se fundamenta na percepção de que é 
da interação entre os agentes e da superação das limitações isoladas pelo grupo, que há a 
evolução do sistema. Dessa forma, se essa visão for incorporada à gestão dos custos, 
podemos conceber o sistema de gestão de custos de uma empresa como um SAC e desse 
ambiente extrair percepções de quais agentes interagem melhor com quem, ou seja, quais 
as interações mais produtivas para detenção de custos ocultos, ou inerentes à própria 
complexidade imposta pelas mudanças nos sistemas de produção e nos mercado. 
 
   A diversidade é uma característica inerente a qualquer empresa. Contudo, o 
reconhecimento dela e a forma de  trabalhá-la podem trazer uma reconhecida contribuição 
ao sistema. Se analisarmos um grupo de pessoas como um agente e o departamento  a que 
pertencem como um SAC e, então, percebermos que nesse grupo existe uma diversidade 



marcante de personalidades, de formação acadêmica e experiências podemos possuir uma 
vantagem ao invés de um grupo, apenas, muito complicado. Por exemplo, o indivíduo A é 
extremamente autônomo e não gosta de receber ordens; o indivíduo B é detalhista e 
observador, contudo, gosta de trabalhar no controle da situação; o indivíduo C segue regras 
à risca e não gosta da possibilidade de delegar, prefere receber ordens à liderar grupos. Esta 
diversidade, se percebida, bem direcionada e aproveitada, pode enriquecer o sistema de 
custos da empresa, isto porque o grupo apresenta uma variedade de agentes com diferentes 
características pessoais e profissionais. Sendo assim, a análise dos custos pode ser 
agregada de percepções detalhistas, criativas, realistas, otimistas, pessimistas, cartesianas, 
globais, etc. Cada agente oferece   informações diversas de uma mesma situação, as quais, 
se complementam,  mesmo sobre  pontos de vista contraditórios.  Nesse sentido, os agentes 
poderão contribuir com discussões bem fundamentadas nas percepções do grupo, composto 
de características diversas, possibilitando, por exemplo, definir o princípio de custo e os 
métodos mais apropriados aos objetivos da empresa.  
 
   A autonomia é o contraponto para convivência com as regras e o controle. A autonomia 
do indivíduo possibilita aceitação, negação ou modificação das regras impostas pela família,  
empresa e sociedade. Logo, se esta característica for bem aproveitada, pode resultar em 
intervenções importantes no âmbito da tomada de decisão. Os indivíduos ou grupos, 
munidos de sua autonomia, podem desenvolver um fluxo de informações que alimente o 
sistema de gestão com informações integradas de custos, concorrência e formação de 
preços, entre outras.  As pessoas possuem esquemas individuais para identificação de 
informações, criação de conhecimento e percepção do ambiente em que interage, entre 
outros. No trabalho, se defronta com esquemas formais estipulados pela empresa que, 
muitas vezes, exige adaptações nos seus esquemas individuais para uma boa integração às 
normas da empresa. No entanto, se a empresa aproveitar a autonomia individual para criar 
esquemas, interagir e agir, agregando estas características às necessidades da empresa 
poderá obter feedbacks significativos para os resultados da empresa. 
 
   A observação das propriedades  emergentes de um sistema pode desencadear maneiras 
novas de perceber problemas antigos. Da interação, criam-se percepções, procedimentos e  
técnicas inexistentes na visão isolada dos fenômenos. Assim, muitas soluções podem surgir 
da interação dos indivíduos para a análise de um produto, processo ou problema. Vale 
mobilizar as pessoas em torno da avaliação de um sistema de custos, pois elas podem 
descobrir incompatibilidades e soluções decisivas ao sucesso do método.  Por exemplo, 
caso seja utilizado o potencial de interações disponíveis na empresa para a tomada de 
decisão de qual  método de custos é  mais apropriado às necessidades dela, ou  para a 
avaliação do método já utilizado, podem emergir conclusões diferentes da visão inicialmente 
obtida pelo gerente em particular.   

 
   Finalmente, se a empresa direcionar-se por esta nova estrutura conceitual, terá uma visão 
mais sistêmica de sua própria realidade. Assim sendo, o sistema de gestão e o sistema de 
custos, naturalmente  incorrerão no processo de  auto-organização, ou seja, surgem novas 
estruturas e novas formas de comportamento na captação de recursos, na interação entre 
agentes,  na emissão e na recepção de informações. Enfim, da auto-organização,  resulta 
um novo comportamento interpretativo do sistema(empresa), em decorrência das 
propriedades que  emergem  pela interação.  
 
   Podemos dizer então que, se bem aproveitados, o potencial dos conceitos apresentados 
pela Teoria da Complexidade, pode-se criar sinergias positivas, tanto com o sistema de 
gestão de uma empresa,  quanto com a escolha e implementação do seu sistema de custo, 



o qual, assumirá a postura de alimentá-lo com informações compatíveis com a realidade do 
sistema de produção de bens e serviços.    
 
 
 
7. Conclusões  
 
    A análise da abordagem oferecida pela Teoria da Complexidade possibilita a aplicação de 
sua  estrutura conceitual a diversos segmentos sociais. Dentre eles, podemos destacar as 
organizações empresariais. Nesse sentido, a aplicação dos conceitos da Teoria da 
Complexidade às empresas não é um fato corriqueiro, é algo novo. Nos últimos anos, vem 
surgindo um esforço crescente em trazer resultados da aplicação dos conceitos dos SACs  
às empresas. Como exemplos, podemos citar  Axerold e Cohen(2000), Stacey(1996), Kelly e 
Allison(1999),  Iarozinski (2001), Coelho(2001), Agostinho(2001) e Bauer(1999), entre outros. 
Estas aplicações demonstram coerência e adaptação aos acontecimentos reais e abrem 
novos caminhos para enxergar a vida organizacional, além da busca da certeza e 
previsibilidade que o mercado não pode mais oferecer atualmente. 
 
   Assim, podemos também associar os conceitos da teoria da complexidade aos sistemas 
de custos, no sentido de contribuir com uma visão que valorize mais as interações entre os 
agentes e dela se aproveite as percepções que somente emergem da análise conjunta. 
 
   Quando analisamos a dinâmica das interações, os conceitos de dialógica, interação, 
agente, SAC, diversidade, autonomia, emergência e auto-organização viabilizam a 
percepção de características que o sistema possui que não conhecíamos antes. Disto deriva 
uma melhor e mais direcionada gestão do sistema no seu conjunto. Do entendimento do 
funcionamento do sistema de gestão, podemos aprimorar o sistema de custos, para que ele 
forneça as informações mais adequadas às suas necessidades e vice-versa, perfazendo um 
ciclo de complementaridade e eficiência.  
 
   Da percepção associada dos objetivos do negócio, do sistema de gestão da empresa e do 
seu sistema de custos, a avaliação dos princípios e dos métodos utilizados para nortear e 
mensurar os custos podem ser realizados com maior precisão. Isto se deve ao fato de que 
notamos se os princípios estão adequados aos objetivos do negócio e se estes estão em 
consonância com o método adotado. Desse conhecimento, adquirimos a capacidade de não 
apenas seguir os princípios apresentados na literatura de custos, mas adaptá-los ou 
desenvolvê-los de acordo com as necessidades do negócio e, também, permitir que os 
agentes pela interação criem emergências, se auto-organizem e evoluam. Tudo isso 
fortalece a compreensão e a atuação dos agentes do sistema pela valorização de suas 
capacidades e pela possibilidade de conhecermos  sua capacidade de intervir no todo por 
meio  de sua atividade particular.  
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