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Resumo 

Segundo o IBGE, mais de 60% das empresas no Brasil fecham suas portas após cinco anos de 

vida. Há a necessidade, portanto, de se pensar ações que garantam a longevidade empresarial. Entre as 

diversas facetas que impactam na longevidade empresarial está o ciclo de vida organizacional. A 

manutenção das empresas no seu estágio de plenitude pode ser entendida como uma garantia de 

longevidade para as mesmas. Esta tese propõe uma revisão e ampliação da Teoria do Ciclo de Vida 

Organizacional, de Ichak Adizes, com o objetivo de criar um marco conceitual para a manutenção da 

Plenitude Organizacional. Como ponto de partida, busca-se compreender a dinâmica organizacional e toda 

complexidade que a envolve para a continuidade do negócio. A motivação primordial deste trabalho diz 

respeito ao desafio de se manter as empresas no estágio de Plenitude, conforme proposto por Adizes. 

Como bases teóricas desta tese, utiliza-se: (i) as Análises de Legalidade e Legitimidade, a partir de 

premissas propostas por Aristóteles, que defende uma ruptura entre o que é legalizado e o que é legitimado 

socialmente; (ii) a Teoria da Complexidade de Edgar Morin, que parte da diretiva de que a desordem é 

necessária em certa medida para gerar nova ordem; (iii) na concepção de Sociedade  Pós-Moderna de 

Zygmunt Bauman, que apresenta o controle e os modelos sólidos/seguros como ilusões temporais; e (iv) na 

contribuição dos autores Ichak Adizes e   Arie de Geus, quanto ao entendimento da empresa como 

organismo vivo. Esta pesquisa parte da hipótese de que a volta da empresa do estágio de Plenitude para o 

de Adolescência é que irá gerar a manutenção da Plenitude Organizacional. Ao final, chega-se a duas 

conclusões principais. A primeira, é que a empresa além de ser um organismo vivo é também complexo, 

consequentemente, precisa reativar continuamente o estágio de Adolescência (estágio 4), para manter-se 

no estágio de Plenitude (estágio 5). Finalmente, conclui-se que são os líderes (cabeça da organização) que 

permitem institucionalizar a manutenção da Plenitude Organizacional. 
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