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In this work, a study the problem of the management of production systems in the 

approach of sciences of the complexity has been explored. This study is justified by the 
inability of the classic methods to give an appropriate answer in the face of the complexity of 
such systems and their environment. The knowledge acquired on complex systems were used 
in order to propose a new model of production management: the IMPLEXE model. The 
development of this model has to purpose the adaptation of the system of production to the 
complexity in giving it a new configuration of the management system. The main principle of 
the model is the research of the increase of the capacity of processing the information of the 
system. 
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1. INTRODUÇÃO 
Nos últimos anos, o ambiente industrial sofreu grandes mudanças. Novas relações de 
trabalho apareceram. A concorrência é mais intensa, o ciclo de vida de produto se encurta. 
Atualmente assiste-se o desenvolvimento de um novo conjunto de restrições que afetam 
diretamente os sistemas de produção. No entanto, a abordagem freqüentemente usada na 
gestão de produção evoluiu pouco e os seus preceitos permanecem baseados no taylorismo, 
caracterizado pela decomposição, pelo determinismo e o pelo reducionismo.  
A observação prática dos sistemas mostra que, freqüentemente, os métodos de gestão 
recomendados são inoperantes ou apresentam apenas resultados parciais. As bases em que 
foram desenvolvidos estes métodos pressupõem condições “ideais”. Porém, a realidade está 
longe destas condições “ideais”. Ela inclui uma quantidade mais importante de variáveis que 
os métodos podem levar em conta nos modelos teóricos. O descompasso entre os métodos de 
gestão da produção e a realidade complexa dos sistemas de produção, trouxe para uma 
reflexão da necessidade de se buscar uma nova abordagem para este problema. Esta nova 
abordagem está baseada nas ciências da complexidade.  
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2. PROPOSTA DO MODELO CONCEITUAL DE GESTÃO DA PRODUÇÃO 
As abordagens clássicas da gestão da produção são caracterizadas por uma busca da ordem e 
fuga da complexidade. Nesta perspectiva, é preconizado não só o conhecimento completo do 
sistema, mas ele é visto como completamente previsível. O funcionamento do sistema é 
regular e sua evolução é extrapolada de seu comportamento passado.  
Estas premissas estão de acordo com a abordagem clássica e determinista expressada por 
Laplace. Desse ponto de vista, tendo a disposição toda a informação de um sistema de 
produção, seria possível conceber um sistema de gestão que seria capaz de determinar todos 
os estados de funcionamento do sistema no presente e o futuro. Por conseguinte, nos parece 
essencial iniciar uma reflexão sobre a complexidade na gestão de sistemas de produção e 
procurar novas configurações para estes sistemas que permitirão ao homem melhor se 
adaptar.  
2.1 Os Aspectos Gerais do Modelo IMPLEXE 
Jean-Louis LE MOIGNE nos revela que o oposto de «complexo» não é «simples», mas 
«IMPLEXO». O implexo caracteriza uma unidade que não pode ser decomposta e ainda 
irredutível a um único elemento. O fenômeno implexo só pode ser compreendido em sua 
totalidade, a sua decomposição em partes independentes o torna incompreensível. Assim, a 
visão «IMPLEXE» dos sistemas de gestão da produção tem o objetivo de estudar a 
totalidade dos sistemas e enriquecer as percepções da informação, das linguagens, dos 
processos de comunicação, dos processos de decisão, da autonomia, da adaptação, da auto-
organização, entre outros.  
O modelo conceitual proposto privilegia a visão da totalidade do sistema de produção e 
ligações entre os elementos que compõem este sistema. Este modelo reúne os principais 
aspectos de um sistema complexo. Estes aspectos foram agrupados em três noções 
principais: a estrutura, a organização e o sistema de tratamento de informação.  
A estrutura é 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 estes comportamentos compatíveis com as finalidades 
globais do sistema.  
O sistema de tratamento de informação é responsável pelo tratamento, troca de informação e 
pelas decisões necessárias ao desenvolvimento de ações que permitam assegurar as 
finalidades do sistema. Nos sistemas de produção, o STI é representado pelo homem, pelo 
computador e por todo o dispositivo capaz tratar informação.  
A organização corresponde ao comportamento global do sistema produzido a partir de inter-
relações entre os elementos do sistema. Estas inter-relações são guiadas pelas regras formais 
de decisão que são aplicadas pelo sistema de tratamento de informação.  
O conceito de organização permite reconhecer os processos espontâneos de auto-organização 
e auto-eco-organização dos grupos sociais, como fazendo parte do sistema. Dessa forma, o 
reconhecimento dos sistemas de produção como organização implica no reconhecimento de 
capacidades de auto-organização, ou seja, possuir capacidades de se transformar, se produzir, 
se unir e se manter apesar das perturbações do ambiente.  
2.2 Proposição do Modelo IMPLEXE de Gestão da Produção 
A proposições do modelo irá girar em torno de quatro elementos principais: a estrutura do 
sistema, o sistema de tratamento de informação, a organização e o indivíduo. As proposições 
são apresentadas de maneira separada apenas para facilitar o entendimento. Entretanto, 
devemos destacar que elas mantêm relações estreitas e são indissociáveis. Os resultados da 
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implantação do sistema dependem da manutenção das ligações (inter-relações) existentes 
entre as diferentes proposições.  

2.2.1 A estrutura global do sistema  
A estrutura proposta está baseada no modelo de arquitetura dos sistemas complexos de 
SIMON (SIMON, 1990). Ela é caracterizada pela existência de uma hierarquia de níveis. Os 
níveis superiores incluem os inferiores em uma estrutura interpolada e arborescente. Cada 
nível é composto por unidades quase decompostas.  
Os níveis inferiores são enquadrados pelo nível superior em uma estrutura do tipo 
hierárquico. Porém, como o sinalizou SIMON, no caso dos sistemas complexos, não existe 
uma relação de autoridade formal entre níveis como é expressa o termo «hierarquia». A 
influência que os níveis superiores exercem sobre os níveis inferiores se estabelece em 
função das competências e do horizonte de suas ações e não em função de sua posição no 
organograma da organização.  
Esta estrutura muda a relação entre os elementos que constituem cada nível. As informações 
trocadas entre os níveis não são feitas na forma de comandos, mas como trocas de 
informações que serão levadas em conta no aperfeiçoamento e adaptação de suas atividades. 
Isso permite uma maior autonomia de trabalho para as  unidades. Na verdade obtem-se uma 
estrutura heterárquica.  
A estrutura «heterarquica» significa que as unidades quase decompostas que compõem cada 
nível possuem todas as funcionalidades necessárias a execução e a gestão de suas atividades. 
Todas as unidades contribuem à gestão do sistema de acordo com suas competências. A 
estrutura heterárquica forma uma rede de unidades que cooperam para realizar objetivos dos 
níveis a que pertencem. A cooperação acontece a partir da existência de objetivos comuns e 
competências que são complementar na busca destes objetivos.  
Os níveis são estabelecidos de acordo com o intervalo de tempo em que as unidades tomam 
suas decisões. Assim, para o sistema de gestão de produção, pode-se distinguir um nível 
operacional e vários níveis sucessivos responsáveis pelas atividades de planificação.  
As decisões do nível operacional acontecem no mesmo ritmo que a evolução do seu 
ambiente. Elas estão relacionadas diretamente com as atividades fins do empreendimento 
(fabricar peças, conceber um novo produto, etc.). A existência deste nível é imposta pela 
realidade concreta do ritmo de suas atividades. 
O nível imediatamente superior ao nível operacional é responsável do seguimento e a 
planificação global de atividades. Este nível é especialmente importante na gestão da 
produção porque trata da articulação entre objetivos estabelecidos pelos níveis superiores de 
planificação e a execução destes objetivos pelas atividades do nível operacional.  
No modelo estrutural proposto, tem-se a vantagem de uma estrutura em níveis sucessivos 
que permitem manter a consistência dos objetivos dos níveis de decisão que trabalham em 
intervalos temporais diferentes e, paralelamente, limitamos as relações entre estes elementos. 
A estrutura heterárquica permite um aumento das capacidades de tratamento de informação 
do sistema como um todo. Isto graças à autonomia de gestão atribuída as unidades quase 
decompostas.  

2.2.2  As unidades quase decompostas  
Na estrutura proposta, cada nível de decisão é constituído de unidades quase decompostas 
que chamaremos de unidades autônomas de produção. Estas unidades são formadas por um 
grupo de indivíduos que dispõem dos recursos necessários a execução de tarefas e a gestão 
da unidade. Os modos de funcionamento das unidades estão baseados na polivalência e na 
autonomia dos indivíduos. Todas as unidades devem ser capazes de coordenar suas ações e 
suas decisões assim como se comunicar com as outras.  
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A autonomia das unidades está limitada por regras que são definidas pelo nível superior. A 
autonomia das unidades dá liberdade para que elas descubram, através de experimentação, as 
respostas para os seus problemas e os modos de gestão mais adaptados às variações das 
condições de funcionamento nas quais elas são submetidas. A consistência da ação do 
sistema está garantida pela definição de regras procedimentais comuns e mecanismos que 
estimulam a ação solidária entre as unidades. A autonomia confere as unidades um espaço 
mais amplo de decisão que permite um papel mais ativo das unidades na melhoria da gestão 
global do sistema de produção.  
A característica de quase decomposição é mantida pela existência de objetivos comuns e por 
um sistema particular de tratamento de informação que permite o estabelecimento de uma 
relação “interconexão solidária” entre as unidades. 
Para realizar objetivos que são atribuídos as unidades do mesmo nível têm que cooperar. 
Elas trabalham juntas para realizar corretamente os objetivos definidos pelo nível superior. 
Portanto, é necessário evitar os conflitos entre as unidades. Para cooperar, as unidades devem 
coordenar suas atividades e negociar suas ações para chegar a uma solução conjunta.  
2.3 O sistema de tratamento de informação  

A capacidade de tratamento de informação tem um papel determinante na organização e 
funcionamento de um sistema complexo. Para aumentar capacidade de tratamento do sistema 
de gestão, o modelo IMPLEXE busca uma melhor utilização das capacidades de tratamento 
do individuo e a utilização de um sistema capaz de produzir a informação necessária para o 
funcionamento do sistema de produção. Denominamos este último de «sistema de auto-
produção de inteligibilidade». Este sistema é a base do sistema de tratamento de informação 
do modelo proposto. O sistema de auto produção de inteligibilidade está diretamente 
associado ao modo de funcionamento interno de unidades autônomas, as trocas de 
informação entre unidades e as trocas de informação entre níveis.  

2.3.1 O funcionamento do sistema de auto produção de inteligibilidade 
O sistema de auto-produção de inteligibilidade é um dispositivo que trata simbolicamente a 
informação gerando a inteligibilidade do sistema. Ele está acoplado ao funcionamento do 
próprio sistema. Assim, a medida que o sistema de produção funciona ele produz, além de 
peças, produtos, etc., as informações necessárias para que os indivíduos realizam a gestão do 
funcionamento do sistema.  
É importante destacar que o sistema de auto-produção de inteligibilidade é um sistema de 
tratamento acoplado ao funcionamento real sistema. O tratamento da informação tem o 
objetivo de simular de modo inteligível os estados deste sistema. Na medida que funciona, o 
sistema produz a inteligibilidade necessária para sua própria organização e  sua evolução. 
O dispositivo de auto-produção de inteligibilidade é associado ao funcionamento do sistema 
real para produzir as representações compreensíveis dos estados do sistema para os 
indivíduos que o gerem. Obtém-se, dessa forma, um modo de cooperação simbiótica entre o 
sistema real e o homem. O indivíduo pode tomar decisões a partir de uma percepção mais 
inteligível da realidade complexa do sistema.  
Um dos objetivos do sistema de auto-produção de inteligibilidade é aumentar a capacidade 
de tratamento de informação usando o conjunto dos elementos do sistema como uma " 
máquina de tratar informação ". Assim, não existirá sistemas de tratamento de informação 
que controlam o sistema de produção, mas o próprio sistema de produção é parte integrante 
do sistema de tratamento. O sistema de tratamento de informação (sistema que controla) é 
concebido como fazendo parte do sistema a controlar.  
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2.3.2 O funcionamento interno de unidades autônomas 
O modo de funcionamento das unidades autônomas está baseado no modelo de sistema 
social autônomo proposto por Francisco VARELA (VARELA, 1995). O grupo de indivíduos 
está isolado do ambiente por uma fronteira artificial auto-produzida. As informações sobre o 
ambiente entram no sistema por uma “superfície de interconexão solidária”. A informação é 
interpretada de acordo com as experiências e os conhecimento dos indivíduos do grupo que 
formam a unidade.  
No caso dessa pesquisa, a estruturação física do sistema (por exemplo, a criação de uma ilha 
de fabricação) ou formal (por exemplo, a criação das unidades móveis de montagem) vai 
definir a fronteira da unidade. A superfície de interconexão solidária é representada pelo 
dispositivo de interface do sistema de auto-produção de inteligibilidade. Este sistema tem 
duas funções: tornar inteligível o funcionamento da unidade para os indivíduos que 
trabalham nela e trocar informações com as outras unidades. 
Para que a unidade possa funcionar, os indivíduos que fazem parte da unidade precisam ter 
uma autonomia suficiente que lhes permita exercitar sua inteligência. Este grau de autonomia 
é determinado através dos seus níveis de competências. Assim, o aumento da autonomia 
individual deve ser acompanhado por um aumento da polivalência, tanto ao nível técnico 
como ao nível de gestão. Este princípio de ação tem a finalidades de colocar os indivíduos 
como parceiros autônomos, encarregados da gestão de uma unidade de produção que deve 
ser considerada por eles como um projeto coletivo. Todo participante deve saber os seus 
objetivos a serem alcançados, suas responsabilidades individuais e suas relações com os 
objetivos da unidade e de todo o sistema de produção.  
O sistema de auto-produção de inteligibilidade tem um papel chave no processo de «auto-
gestão» das unidades. Ele oferece uma estrutura de dados que permite mostrar de forma 
inteligível o estado corrente de funcionamento da unidade. A medida que o sistema funciona, 
ele representa sistema real onde agem os indivíduos com vistas a modificar estes estados. 
Cada individuo atua quando sabe que suas competências são necessárias para atingir os 
objetivos da unidade. O comportamento é cooperativo e determinado pelo estado da unidade.  
As ações são guiadas pela existência de regras procedimentais e pelo autocontrole. Estas 
regras são a materialização do controle nas unidades. Eles irão limitar o espaço de decisões 
individuais que provocam um comportamento mais previsível ao sistema.  
O autocontrole se estabelece pelo fato do sistema de auto-produção de inteligibilidade 
informar de imediato aos indivíduos os resultados de suas ações sobre o sistema, inibindo os 
comportamentos individuais que não estão de acordo com o interesse geral. Assim, o 
autocontrole das ações dos indivíduos faz com que os comportamentos gerais sejam 
coerentes com finalidades do sistema e do grupo.  

2.3.3 Relações entre unidades  
As relações entre as unidades são caracterizadas pela quase decomposabilidade, isto é, as 
ações dentro de cada unidade (fortes interações) ocorrem levando em conta a ação das outras 
(fracas interações). Esta configuração influencia o modo como cada unidade trabalha de 
forma a ter um comportamento coerente do conjunto do sistema.  
As unidades autônomas são interconectadas pelo sistema de auto-produção de 
inteligibilidade (SAPI). Este sistema é responsável pela troca de informações entre as 
unidades e pelo estabelecimento de uma relação de interconexão solidária entre elas.  
Os fluxos formais de informação são feitos através de mensagens trocadas entre os 
dispositivos de auto-produção de inteligibilidade, por exemplo, a circulação de cartões e 
dados entre os vários painéis ou dispositivos de interface das unidades.  
Na relação do tipo interconexão solidária, a informação do ambiente chega a unidade e então 
é transformada pelos indivíduos da unidade. A informação do ambiente é percebida pelos 
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indivíduos observando os dispositivos de auto-produção de inteligibilidade das outras 
unidades. Os dispositivos devem permanecer acessíveis a todos. Dessa forma, as unidades 
são constantemente influenciadas pelo seu ambiente (que inclui as outras unidades). As 
unidades evoluem levando em conta o seu ambiente, sem que isso seja interpretado como 
uma ordem, mas como ações necessárias à realização das finalidades globais do sistema de 
produção.  
O sistema de auto-produção de inteligibilidade tem um papel importante no estabelecimento 
das relações de interconexão solidária entre unidades. Ele representa uma memória coletiva 
que fica acessível paras todos os indivíduos em todos os momentos. A memória tem um 
papel importante na economia global da organização de um sistema complexo (LE 
MOIGNE, 1990). Ela representa uma forma de conhecimento fixo sobre o qual o sistema 
pode se desenvolver.  
Esta memória de coletiva permite a cada unidade de levar em conta a situação global do 
sistema nas suas decisões. Assim, a decisão individual é tomada levando em conta as 
conseqüências globais no sistema. As unidades terão uma visão global do sistema e serão 
estimuladas a buscar soluções que apontam para a otimização global do sistema e não das 
suas partes.  
2.4 Os pilares da organização  

As unidades autônomas são constituídas por um grupo de indivíduos que possuem 
competências e meios técnicos necessários para a realização de objetivos específicos 
(fabricar uma família de peças, fabricar um ou vários produtos, fabricar uma função de um 
produto, etc.). Estas unidades são organizações, isto é, são sistemas que têm a capacidade de 
se transformar, auto-eco-organizar e manter sua identidade apesar das perturbações do 
ambiente.  
A estruturação de unidades em grupos autônomos facilita o treinamento e a utilização de 
experiência múltipla para resolver problemas. A heterogeneidade dos indivíduos que 
integram os grupos é um potencial importante para introduzir «a desordem/variedade» 
necessária à evolução do sistema. O sistema pode chegar a níveis de aperfeiçoamento a partir 
de um processo de auto-organização baseado no ciclo ordem-desordem-interação-
organização. Além do mais, os grupos desenvolvem capacidades importantes de mudança e 
transformação. O fato de trabalhar em grupo produz uma redução da resistência para a 
mudança e pode encorajar o aparecimento de novos tipos de conduta.  
O funcionamento das unidades autônomas como organizações está baseado em dois aspectos 
de chave: o estabelecimento de regras (controle) e a autonomia. As regras são restrições 
necessárias para dirigir o comportamento do sistema na direção de suas finalidades. A 
autonomia permite o aparecimento da auto-organização necessária as adaptações contínuas 
da unidade em relação às exigências do ambiente.  

2.4.1 As regras e o controle  
A fixação de regras formais tem o objetivo de dar consistência ao conjunto de ações 
conduzidas pelos diferentes atores do sistema. As regras são a materialização do controle que 
vão influenciar fortemente o comportamento do sistema. As regras fragmentam, 
institucionalizam e limitam os processos de tomada de decisão afim de torna-los praticáveis. 
Elas restringem a ação e tornam o comportamento do sistema mais previsível.  
Pode-se distinguir dois modos de aplicação das regras para um sistema: as regras 
procedimentais e as regras substantivas (LE MOIGNE 1986, AVENIER, 1993). As 
designações «procedimentais» e «substantivas» usam o mesmo sentido da racionalidade 
procedimental e a racionalidade substantiva expressas por SIMON (H. SIMON, 1991).  
As regras procedimentais estão voltadas para o processo de decisão. Eles guiam a ação, mas 
deixam um espaço de decisão suficientemente grande de forma que indivíduos podem 
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exercitar a sua inteligência. Como para a racionalidade procedimental, elas apontam para a 
invenção de um itinerário que permite alcançar metas do sistema, em lugar de estabelecer 
rigidamente o itinerário para se chegar as metas do sistema.  
As regras substantivas se caracterizam pelo seu aspecto prescritivo. Eles restringem a ação 
estritamente as prescrições. Elas não admitem uma mudança, e são únicas. Eles representam 
a única solução suscetível de ser aplicada. Um exemplo que ilustra bem a aplicação deste 
tipo de regra é o da programação da produção baseada em uma unidade centralizada que 
define a distribuição das tarefas dos centros de trabalho de uma fábrica. Assim, um 
determinado centro de trabalho tem que fabricar o produto «A» no dia «J». Se há algum 
problema (por exemplo, falta dematerial) a entidade de programação tem que realizar um 
novo plano que dará as novas regras para a execução do produto.  

2.4.2 O desenvolvimento da autonomia  
Os sistemas baseados na abordagem tradicional são caracterizados pela aplicação de regras 
substantivas que encorajam centralização. A margem de manobra individual é pequena. Se 
há um problema que empeça a aplicação da regra, uma entidade centralizada de nível 
superior tem que estabelecer novas regras para ajustar o sistema à nova situação. Este 
processo retarda a ação. Em uma situação de complexidade, onde as condições são mutantes 
e requerem uma adaptação contínua de regras, a aplicação de regras substantivas, neste caso, 
aparece como inadequada.  
O crescimento da complexidade de sistemas de produção acentua a parcialidade dos modelos 
destes sistemas em relação à realidade. Esta situação, exige uma maior flexibilidade dos 
atores para se ajustares a situações mutantes e freqüentemente não previstas pelo modelo. A 
fixação de regras procedimentais permite contribuir para preencher estes vazios: Estas regras 
pressupõem uma maior autonomia de decisão e aumentam o espaço de ações possíveis dos 
indivíduos.  
As regras procedimentais estão focadas no funcionamento e na evolução do processo. Elas 
permitem uma autonomia aos indivíduos para que estes tomem as decisões necessárias ao 
bom desenvolvimento do processo. Assim, como destacou DE TERSSAC, se trabalhar 
significa gerir incertezas, isso implica na  definição de regras formais que deixem aos atores 
elevados graus de liberdade para que possam usar sua iniciativa na busca de soluções 
pertinentes (DE TERSSAC, 1992, p.76).  
A autonomia dos atores é vital para o funcionamento do sistema de produção. É um fator de 
eficiência do sistema para a realização de suas metas. Dessa forma, a autonomia deve ser 
reconhecida e levada em conta pelos gestores como um fator indispensável para a gestão de 
sistemas de produção.  
3. Conclusão 
A palavra IMPLEXE vem do latim implexus e significa algo que só pode ser compreendido 
na sua globalidade. A decomposição de um fenômeno implexo em unidades distintas elimina 
a possibilidade de sua compreensão. Assim sendo, o modelo IMPLEXE privilegia uma 
abordagem sistêmica do processo de gestão da produção. Este modelo está baseado nas 
características e propriedades fundamentais dos sistemas complexos: a estrutura, inteligência 
e a organização.  
A estrutura define os modos de inter-relações entre elementos do sistema e o 
compartilhamento de decisões e de responsabilidades. A estrutura proposta no modelo está 
baseada em níveis sucessivos de decisão, cada nível é constituído de unidades autônomas de 
trabalho. Esta configuração estrutural tem para objetivo para reduzir o efeito da 
complexidade devido ao tamanho do sistema. A estrutura define as condições de 
compartilhamento, acesso e troca de informações entre os indivíduos de modo a permitir um 
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maior estimulo a autonomia e a auto-organização. Ela torna possível uma utilização mais 
intensa das capacidades e competências de cada indivíduo na gestão do sistema.  
O sistema de tratamento de informação é baseado na proposta de um subsistema capaz de 
auto-produzir a informação necessária para a gestão das unidades autônomas e devolver uma 
maior utilização das capacidades intelectuais dos indivíduos que trabalham no nível 
operacional. Por meio deste sistema, a informação está disponível e acessível a todo o 
momento e a todos os interessados. O subsistema de auto produção de inteligibilidade 
permite todo indivíduo possa tomar decisões levando em conta o estado de sua unidade de  
trabalho e o estado de todo o sistema;  
A organização define o comportamento global do sistema de produção. Este comportamento 
é moldado a partir da definição de regras procedimentais suficientemente flexíveis, de forma 
que cada indivíduo tenha a autonomia de decisão em seu domínio de atividade e de 
competências, e suficientemente precisa, de forma que o comportamento do conjunto do 
sistema seja na direção desejada.  
Este artigo apresentou uma pequena contribuição no sentido de explorar os conceitos 
trazidos pela ciência da complexidade na gestão da produção. Ele procura dar uma nova 
abordagem a gestão da produção. Enquanto que nas abordagens clássicas a complexidade 
aparece como “o problema” a ser resolvido, na proposta do presente trabalho a complexidade 
passa a fazer parte da solução. 
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