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Em qualquer lugar haverá sempre desorganização. Mas isto não compreende só lugares. Até as 
moléculas são assim. Um fenômeno chamado entropia. Mas o que quero falar aqui, é de outra 
entropia: A desorganização de uma organização. Um paradoxo que existe quando as empresas 
não possuem claros objetivos, desenvolvendo um ciclo caótico (de)crescimento.  
 
Organização para a matemática consiste num só resultado: o número um. Uma forma de 
organizar. Desorganização é a váriável N para a matemática. Faça qualquer coisa ao contrário que 
sempre obterá um resultado desorganizado. Existem três razões para o fenômeno: a primeira 
chama -se informação; a segunda, comunicação; a terceira é denominada de controle. Para se 
obter uma eficaz gestão do caos deve-se começar por esta sequência lógica.  
 
Todo o movimento de uma empresa depende primeiramente de pessoas, depois de processos e 
por último de bom controle. Para alinhar o tripé e desenvolver uma "organização organizada", as 
pessoas necessitam de informações necessárias para alcançar os objetivos da empresa. Para 
repassar estas informações é preciso ter uma boa comunicação. Exercer o controle é tarefa 
integrada das duas últimas observações.  
 
As empresas que crescem são aquelas que sabem organizar seu próprio caos e fazer com que seu 
ciclo de desenvolvimento não pare. Obter controle não é tarefa fácil porque depende de uma 
palavra ainda não citada aqui: relacionamento. Não fazemos negócio com máquinas, não levamos 
máquinas as escolas, não diplomamos máquinas, apenas pessoas. Portanto, ao se lidar com o 
mercado, lembrem-se em ser informativo, comunicativo e controlar a situação.  
 
Se você é empresário, avalie a condição da sua empresa e veja se ela está: bem informada; 
comunicando-se bem com as pessoas e exercendo um bom controle sobre suas atividades. Para 
fazer isto, comece observando seus procesos internos. Observe se estão bem alinhados, se as 
pessoas compreendem com clareza aonde devem chegar e como fazer para chegar. É 
impressionante como o senso de desorganização se implanta quando isto não ocorre. Um 
processo que se duradouro, poderá se tornar irreversível.  
 
O caos impossibilita uma empresa e seus colaboradores de serem criativos, invovadores e 
velozes. A gestão do caos permite fazer o caminho inverso. Se você é funcionário, faça uma 
análise de sua empresa e veja o que pode fazer para ajudar a melhorá-la, seja na informação, 
comunicação ou controle. A conciência de que o controle começa por uma administração 
participativa, envolvendo todas as cabeças, colaborativamente é o primeiro passo para uma 
gestão eficiente e domínio da entropia empresarial.  
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