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EPIGRAFE 

 

 
 
O ser humano vivencia a si mesmo, seus pensamentos, como algo separado 

do resto do universo numa espécie de ilusão de óptica de sua consciência. E 

essa ilusão é um tipo de prisão que nos restringe a nossos desejos pessoais, 

conceitos e ao afeto apenas pelas pessoas mais próximas. Nossa principal 

tarefa é a de nos livrarmos dessa prisão ampliando nosso círculo de compaixão 

para que ele abranja todos os seres vivos e toda a natureza em sua beleza. 

Ninguém conseguirá atingir completamente este objetivo mas, lutar pela sua 

realização, já é por si só parte de nossa liberação e o alicerce de nossa 

segurança interior."  

 

Albert Einstein 
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                                           RESUMO 
 
 
 
 
 Esse artigo constitui uma pesquisa bibliográfica e utiliza a técnica de estudo de 
caso para abordar dentro da Teoria dos Sistemas adaptada e utilizada por Bert 
Hellinger para as Constelações Sistêmicas, a importância da compreensão da 
implicação dos sistemas dentro das empresas e organizações. O texto traz 
além de uma rápida teorização e panorama histórico da Teoria Geral da 
Administração, uma rápida abordagem da Teoria Geral dos Sistemas e por fim 
da explicação dessa teoria aplicada. A abordagem utilizada foi a qualitativa 
onde considera-se a observação participante do autor e os dados apresentados 
tratam-se de constelações empresarias e institucionais feitas com os clientes 
do próprio autor. Além de material específico de Bert Hellinger foi utilizado 
como aparato teórico Chiavenatto e Paulo Roberto Motta. As considerações 
finais trazem à tona a necessidade de além de toda formação técnica e de todo 
aparato que se requer para o funcionamento de uma empresa, haja também a 
inclusão da dimensão humanista e também de novas ferramentas para 
melhoria nas relações e consequentemente na produtividade. Levanta-se aqui 
com a definição de Hellinger a necessidade de acolhimento da mãe como 
requisito essencial para o êxito nos negócios.  
 
Palavras Chave- Teoria dos Sistemas, Administração, Empresas, Constelações 
Sistêmicas, Sucesso, Mãe. 
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                                         ABSTRACT 
 
 
 
 
 
That this article is a literature search and uses the case study technique to 
address within the systems theory adapted and used by Bert Hellinger for 
Systemic Constellations, the importance of understanding the implications of 
systems within companies and organizations. The text brings plus a quick 
historical overview of the theory and Administration of the General Theory, a 
fast approach to general systems theory and finally the explanation of applied 
theory. The approach used was qualitative where it is considered participant 
observation the author and the data presented these are entrepreneurial and 
institutional constellations made with the author's own customers. In addition to 
specific material Bert Hellinger was used as theoretical apparatus Chiavenatto 
and Paulo Roberto Motta. The final considerations bring up the need for 
technical training beyond any and all apparatus that is required for the operation 
of a company, there is also the inclusion of the humanistic dimension as well as 
new tools for improved relations and consequently productivity. Rises here with 
the definition of Hellinger the mother's need for care as an essential 
requirement for success in business. 
 
Key-words Systems Theory, Management, Business, Systemic Constellations, 
Success, Mother. 
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                                          INTRODUÇÃO 

 
 

          A constelação empresarial sistêmica surge como uma vertente da 

Constelação Familiar Sistêmica, método de abordagem psicoterapêutica 

empregado por Bert Hellinger a partir dos anos 80 e que vem sendo 

considerado em várias partes do mundo como uma revolução no tratamento de 

patologias físicas, psíquicas, relacionais nas famílias, e que vem estendendo 

sua atuação para várias áreas como por exemplo nas organizações, empresas 

e mesmo na justiça. 

         Como supõe o próprio nome a Constelação, Empresarial se dirige a 

empresas, instituições e se diz sistêmica por seguir alguns pressupostos da 

Teoria dos Sistemas, um dos arcabouços teóricos da teoria de Hellinger. As 

aplicações da Teoria dos Sistemas atualmente se dão em todos os campos da 

Psicologia, Psicanálise, Psicoterapia e também do conhecimento científico e 

tecnológica e hoje sua visão e raio de ação ampliadas, corroboram e muito 

para a propagação do processo de cura das relações proposta por Hellinger. 

            A proposta desse estudo é discutir a partir de estudos de casos, a 

forma prática, evidente e decisiva como a Constelação Sistêmica Empresarial 

atua nas instituições, revertendo situações, e repaginando vidas e destinos, 

corrigindo fracassos rumo ao êxito. Para tanto, parto da minha experiência 

enquanto constelador há vários anos, e busco aqui a partir de uma metodologia 

específica apresentar alguns dados acerca desse tema. 

            Com o intuito de desvendar a funcionalidade da intervenção da 

Constelação Empresarial Sistêmica tanto para o gestor quanto para a empresa 

num universo local é que se propõe esse trabalho que além de Identificar e 

localizar em origens familiares as especificidades e dificuldades de muitas 

pessoas em administrar seus negócios, busca relatar também os casos de 

sucesso alcançados a partir da utilização dessa técnica a partir da minha 

inferência enquanto constelador. 

      A importância desse trabalho se justifica pela própria 

contemporaneidade do tema e da necessidade em se fomentar no meio da 

empresarial a prática alternativas, funcional, inteligente, dessa técnica mas que  

viabiliza uma cura nas relações de negócios, a partir do momento que cura as 
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relações anteriores à empresa. Somado a isso, um profundo questionamento 

acerca da importância dessa atuação frente a uma realidade que nos empurra 

cada vez mais para práticas que distanciem os homens de suas relações 

interpessoais ao mesmo tempo em que cobra-os nesse sentido. Esse foi fator 

preponderante de inquietação para a necessidade dessa busca. 

             Trata-se de um estudo de caso, referenciado por uma pesquisa 

bibliográfica e descritiva, a partir de um método dedutivo, com utilização de 

técnica de observação participante. 

            Num primeiro capítulo traço a teorização acerca da  teoria Geral da 

Administração com abordagem dos teóricos como: Henry Mintzberg, Paulo 

Roberto Motta, e Chiavenatto, enfatizando a TGD ou Teoria Geral dos 

Sistemas conforme visão de Ludwig Bertalanffy, e seus precursores. 

            Em segundo capítulo descreve-se a teorização de Bert Hellinger acerca 

das Constelações Sistêmicas Empresarias, bem como descrição de seus 

precursores. 

            Num último capitulo descreve-se a metodologia aplicada, a coleta das 

informações e dados e a associação empírica dos resultados com a teoria 

descrita. 
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Capítulo 1-  Abordagens da Administração 

 

                  De acordo com Chiavenatto (1986) a   Abordagem da Administração trata 

de três escolas principais: Teoria Cibernética, Teoria Matemática e Teoria de 

Sistemas. Para um melhor entendimento da questão abordaremos aqui as três 

principais de maneira resumida segundo esse autor. 

  

1.1. Teoria Cibernética  

 

               Para Chiavenatto (1986) a Teoria Cibernética é uma ciência 

considerada jovem. Foi criada por Norbert Wiener entre os anos de 1943 e 

1947, na mesma época em que surgiu o primeiro computador. A Cibernética 

assim é a ciência da comunicação e do controle, seja no animal (homem, seres 

vivos), seja na máquina, pois é a comunicação que torna os sistemas 

integrados e coerentes e o controle é que regula o seu comportamento. A 

Cibernética compreende os processos e sistemas de transformação da 

informação e sua concretização em processos físicos, fisiológicos, psicológicos 

etc. de transformação da informação (Chiavenato ,1986) Assim entende-se a 

Cibernética como uma teoria dos sistemas de controle baseada na 

comunicação (transferência de informação) entre o sistema e o meio e dentro 

do sistema, e do controle (retroação) da função dos sistemas com respeito ao 

ambiente.  

 

1.2. Teoria Matemática da Administração  

 

 A Teoria Matemática ou Pesquisa Operacional. Quando aplicada na 

Administração põe ênfase no processo decisório e procura tratá-lo de modo 

lógico e racional, através de uma abordagem quantitativa. 

             Essa teoria desloca a ênfase na ação para a ênfase na decisão que a 

antecede. O processo de  decisões é a sequência de etapas que formam uma 

decisão. A tomada de decisão, conforme apresentada pelos defensores dessa 

teoria, possui um aspecto matemático, dicotômico, permitindo uma análise 

teoricamente precisa dos problemas (abordagem quantitativa). (Chiavenato 

,1986)  
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1.3. Teoria Geral dos Sistemas 

 

          A Teoria Geral de Sistemas (T.G.S.) surgiu com os trabalhos do biólogo 

alemão Ludwig Von Bertalanffy. Segundo Chiavenatto (1986), essa teoria não 

busca solucionar problemas ou tentar soluções práticas, mas sim produzir 

teorias e formulações conceituais que possam criar condições de aplicações na 

realidade empírica. Bertalanffy criticava a visão tradicional do mundo dividida 

em diferentes áreas, como física, química, biologia, psicologia, sociologia, etc. 

São divisões segundo ele, arbitrárias e com fronteiras definidas e por vezes 

radicalmente consolidadas. Para esse autor o que chamava a atenção eram os 

espaços vazios entre elas, pois a natureza não está dividida em nenhuma 

dessas partes.  

          A Teoria Geral dos Sistemas afirma que as propriedades dos sistemas 

não podem ser descritas significativamente em termos de seus elementos 

separados. A compreensão dos sistemas somente ocorre quando estudamos 

os sistemas globalmente, envolvendo todas as interdependências de suas 

partes. (Chiavenato ,1986) No entendimento de Ludwig Von Bertalanffy, a TGS 

serviria para estudar, de modo interdisciplinar, a organização abstrata de 

fenômenos, independentemente de sua formação e configuração presente. 

Investiga todos os princípios comuns a todas as entidades complexas, e 

modelos que podem ser utilizados para a sua descrição. 

 

            1.3.1.Entendendo o Conceito 

 

          Entende-se por Sistema é um conjunto de elementos inter-relacionados. 

Para que atue é necessária a presença de ao menos dois elementos e uma 

relação estabelecida entre cada elemento e pelo menos um dos demais 

elementos do conjunto. Cada um dos elementos de um sistema é ligado a 

todos os outros elementos, direta ou indiretamente. 

         O pensamento sistêmico tomou conta do século passado desde quando   

ciência ainda adotava a mecânica clássica (que via o mundo e as coisas 

enquanto sistemas fechados) como modelo do pensamento científico.  A 
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ciência contemporânea requer o organismo vivo como modelo, pressupondo 

assim que os sistemas sejam abertos. 

           Para Bertalanffy apud Chiavenatto (1986), esses conceitos relativos à 

TGS são assim descritos: 

 Ambiente: O ambiente de um sistema é um conjunto de 
elementos que não fazem parte do sistema, mas que podem 
produzir mudanças no estado do sistema. 
Sistemas abertos: são aqueles que sofrem interações com o 
ambiente onde estão inseridos. Desta forma, a interação gera 
realimentações que podem ser positivas ou negativas, criando 
assim um auto regulação regenerativa, que por sua vez cria 
novas propriedades que podem ser benéficas ou maléficas 
para o todo independente das partes. 
Sistemas fechados: são aqueles que não sofrem influência do 
meio ambiente no qual estão inseridos, de tal forma que ele se 
alimenta dele mesmo. A entropia apenas se mantém constante 
nos sistemas isolados. 
Sinergia é a   interação dos elementos do sistema. É também 
aquilo o que possibilita um sistema funcionar adequadamente. 
Entropia (conceito da física) é a desordem ou ausência de 
sinergia. Um sistema pára de funcionar adequadamente 

quando ocorre entropia interna. (Bertalanffy apud Chiavenatto 

1986). 
 

            

.        Assim, os pressupostos básicos da TGS são: 

• Existe uma nítida tendência para a integração nas várias 
ciências naturais e sociais; 
• Essa integração parece orientar-se rumo a uma teoria 
dos sistemas; 
• Essa teoria de sistemas pode ser uma maneira mais 
abrangente de estudar os campos não físicos do conhecimento 
científico, especialmente as ciências sociais; (Bertalanffy apud 
Chiavenatto 1986). 

 

            Para o autor da TGS, ao desenvolver princípios unificadores que 

atravessam verticalmente os universos particulares das diversas ciências 

envolvidas, aproxima-nos do objetivo da unidade da ciência. Essa integração 

além de ser muito necessária à educação científica revela significativa 

importância tendo em vista a necessidade de se avaliar a organização como 

um todo e não somente em departamentos ou setores. O mais importante ou 

tanto quanto é a identificação do maior número de variáveis possíveis, externas 

e internas que, de alguma forma, influenciam em todo o processo existente na 

organização. Outro fator também de significativa importância é o feed-back que 

deve ser realizado ao planejamento de todo o processo. 
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A principal proposição é a interdisciplinaridade pois ao rejeitar o 
reducionismo ratifica que apenas uma ciência ou apenas um 
ponto de vista específico é incapaz de explicar o mundo ou as 
situações tal como se apresentam. E vai mais além quando 
afirma que o pensamento científico não abarca as explicações 
do universo e para ser desenvolvida a racionalidade é preciso 
que seja e desenvolvida conjuntamente com a subjetividade 
das artes e das diversas tradições espirituais. Vai mais além 
quando afirma que o método científico racional é ineficiente 
quando da análise aplicadas nos estudos de física subatômica 
(onde se encontram as forças que compõem todo o universo), 
biologia, medicina e ciências humanas. (Bertalanffy apud 
Chiavenatto 1986). 
 

             A Teoria dos sistemas começou a ser aplicada a administração 

principalmente em função da necessidade de uma síntese e uma maior 

integração das teorias anteriores (Científicas e Relações Humanas, 

Estruturalista e Comportamental oriundas das Ciências Sociais) e da 

intensificação do uso da cibernética e da tecnologia da informação nas 

empresas. (Bertalanffy apud Chiavenatto 1986). 

Os sistemas vivos, sejam indivíduos ou organizações, são 
analisados como “sistema abertos”, mantendo um continuo 
intercâmbio de matéria/energia/informação com o ambiente. A 
Teoria de Sistema permite reconceituar os fenômenos em uma 
abordagem global, permitindo a inter-relação e integração de 
assuntos que são, na maioria das vezes, de natureza 
completamente diferentes. OLIVEIRA, 2002, p. 35). 
 

        As aplicações da Teoria dos Sistemas atualmente se dão em todos os 

campos do conhecimento científico e tecnológica e amplia sua ação para os 

ramos da Psicologia, Psicoterapia que é o nosso objeto de estudo atual. 

         A exemplo dessas ultimas pode-se prever que o comportamento de um 

indivíduo não pode ser entendido sem o entendimento do todo que o precede 

(histórico familiar), a movimentação histórica, a saber, de um determinado 

grupo humano, por mais que analisemos o comportamento de um determinado 

indivíduo isoladamente, jamais conseguiremos prever a condição do todo numa 

população. Os mesmos conceitos e princípios que orientam uma organização 

no ponto de vista sistêmico, estão em todas as disciplinas, físicas, biológicas, 

tecnológicas, sociológicas, etc. provendo uma base para a sua unificação. 

          Dentro desses aspectos vistos e de posse dos pressupostos filosóficos e 

metodológicos, seguimos adiante com as definições Psicoterapia, nos moldes 
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científicos tradicionais e de Bert Hellinger, acerca de seu trabalho com as 

Constelações Familiares Sistêmicas.  

 

1.3.2.A organização como um sistema aberto 

 

As organizações são por definição sistemas abertos, pois não podem 

ser adequadamente compreendidas de forma isolada, mas sim pelo inter-

relacionamento entre diversas variáveis internas e externas, que afetam seu 

comportamento. Tal como os organismos vivos, as organizações têm seis 

funções primárias ou principais, que mantêm estreita relação entre si, mas que 

podem ser estudadas individualmente. 

Funções primárias das organizações: 

a) Ingestão: as organizações adquirem ou compram materiais para processá-

los de alguma maneira. Para assistirem outras funções, como os organismos 

vivos que ingerem alimentos para suprirem outras funções e manter a energia. 

b) Processamento: no animal, a comida é transformada em energia e 

suprimento das células. Na organização, a produção é equivalente a esse ciclo 

animal. Os materiais são processados havendo certa relação entre entradas e 

saídas no qual o excesso é o equivalente a energia necessária para a 

sobrevivência da organização (transformação em produtos). 

c) Reação ao ambiente: o animal reage frente as mudanças ambientais para 

sua sobrevivência. Ele deve adaptar-se as mudanças. As organizações 

também reagem ao ambiente, mudando seus materiais, consumidores, 

empregados e recursos financeiros. As alterações podem efetuar-se nos 

produtos, no processo ou na estrutura. (As mudanças ocorrem face ao que o 

mercado demanda). 

d) Suprimento das partes: os participantes da organização são supridos, não só 

do significado de suas funções, mas também de dados de compras, produção, 

vendas ou contabilidade, e são recompensados principalmente sob a forma de 

salários e benefícios. 

e) Regeneração das partes: as partes do organismo perdem sua eficiência, 

adoecem ou morrem e devem ser regenerados ou recolocados no sentido de 

sobreviver no conjunto. Os membros das organizações também podem 

adoecer, aposentar-se, desligar-se da firma ou então morrer. As máquinas 
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podem tornar-se obsoletas. Ambos os homens e máquinas devem ser 

mantidos ou recolocados – manutenção e substituição. 

f) Organização: administração e decisão sobre as funções; (Chiavenatto 1986). 

 

1.3.3 Principais características das organizações 

 

          Para a TGS as organizações, possuem em comum as seguintes 

características. 

 

a) Comportamento probabilístico: as organizações são sempre 
afetadas pelas variáveis externas. O ambiente é 
potencialmente sem fronteiras e inclui variáveis desconhecidas 
e incontroladas. Por outro lado as conseqüências dos sistemas 
sociais são probabilísticas e não-determinadas. O 
comportamento humano nunca é totalmente previsível. As 
pessoas são complexas, respondendo a muitas variáveis. Por 
esta razão a administração não pode esperar que os 
consumidores, fornecedores, tenham um comportamento 
previsível e de acordo com suas expectativas. – sistema social 
num ambiente sem fronteiras, complexo e nem sempre 
previsível; 

           b) Parte de uma sociedade maior: as organizações são vistas 
como sistemas dentro de sistemas. Os sistemas são 
complexos de elementos colocados em interação. Essas 
interações entre os elementos produzem um todo que não 
pode ser compreendido pela simples investigação das várias 
partes tomadas isoladamente. – ajuste constante entre grupos 
internos e externos, como estudado mais propriamente na 
Sociologia, Antropologia ou Economia (econômico e cultural); 
c) Interdependência entre as partes: uma organização não é 
um sistema mecânico, no qual uma das partes pode ser 
mudada sem um efeito concomitante sobre as outras. Em face 
da diferenciação das partes provocadas pela divisão do 
trabalho, as partes precisam ser coordenadas por meio de 
integração e de trabalho. As interações internas e externas do 
sistema refletem diferentes escalões de controle e da 
autonomia. Uma variedade de subsistema deve cumprir a 
função do sistema e as suas atividades devem ser 
coordenadas. – divisão de trabalho, coordenação, integração e 
controle; 
d) Homeostasia versus adaptabilidade: a homeostasia(auto 
regulação) garante a rotina e a permanência do sistema, 
enquanto a adaptabilidade leva a ruptura, à mudança e à 
inovação. Rotina e ruptura. Estabilidade e mudança. Ambos os 
processos precisam ser levados a cabo pela organização para 
garantir a sua viabilidade. – tendência a estabilidade e 
equilíbrio X tendência ao atendimento de novos padrões; 
e) Fronteiras ou limites: é a linha imaginária que serve para 
marcar o que está dentro e o que está fora do sistema. Nem 
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sempre a fronteira de um sistema existe fisicamente. –
fronteiras permeáveis- sobreposições e intercâmbios com os 
sistemas do ambiente; 
f) Morfogênese – capacidade de se modificar, de determinar o 
crescimento e as formas da organização, de se corrigir e de 
obter novos e melhores resultados; 
g) Resiliência - capacidade de o sistema superar o distúrbio 
imposto por um fenômeno externo. As organizações, como 
sistemas abertos, apresentam a capacidade de enfrentar e 
superar perturbações externas provocadas pela sociedade sem 
que desapareça seu potencial de auto-organização; 
h) Sinergia - esforço simultâneo de vários órgãos que provoca 
um resultado ampliado. A soma das partes é maior do que o 
todo (2 + 2 = 5 ou mais); 
i) Entropia - conseqüência da falta de relacionamento entre as 
partes de um sistema, o que provoca perdas e desperdícios. É 
um processo inverso a sinergia, a soma das partes é menor 
que o todo (2 + 2 = 3). A entropia leva o sistema à perda de 
energia, decomposição e desintegração. 
j) Sintropia - negentropia ou entropia negativa - para que o 
sistema continue existindo, tem que desenvolver forças 
contrárias à Entropia; (Bertalanffy apud Chiavenatto 1986). 

 

              Quanto às realimentações, a TGS defende que :  

 

Os organismos (ou sistemas orgânicos) em que as alterações benéficas 

são absorvidas e aproveitadas sobrevivem, e os sistemas onde as qualidades 

maléficas ao todo resultam em dificuldade de sobrevivência, tendem a 

desaparecer caso não haja outra alteração de contrabalanço que neutralize 

aquela primeira mutação. Assim, de acordo com Ludwig von Bertalanffy a 

evolução permanece ininterrupta enquanto os sistemas se autorregulam. 

(ALVAREZ, 1990). 

Um sistema realimentado é necessariamente um sistema dinâmico, já 

que deve haver uma causalidade implícita. Em um ciclo de retroação uma 

saída é capaz de alterar a entrada que a gerou, e, consequentemente, a si 

própria. Se o sistema fosse instantâneo, essa alteração implicaria uma 

desigualdade. Portanto em uma malha de realimentação deve haver um certo 

retardo na resposta dinâmica. Esse retardo ocorre devido à uma tendência do 

sistema de manter o estado atual mesmo com variações bruscas na entrada. 

Isto é, ele deve possuir uma tendência de resistência a mudanças. (Alvarez 

apud Chavenatto,1986) 
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1.3.4.Teoria reducionista e teoria sistêmica 

 

Segundo a teoria de sistemas, ao invés de se reduzir uma entidade (um 

animal, por exemplo.) para o estudo individual das propriedades de suas partes 

ou elementos (orgão ou células), se deve focalizar no arranjo do todo, ou seja, 

nas relações entre as partes que se interconectam e interagem orgânica e 

estatisticamente. 

             Uma organização realimentada e auto gerenciada, gera assim um 

sistema cujo funcionamento é independente da substância concreta dos 

elementos que a formam, pois estes podem ser substituídos sem dano ao todo, 

isto é, a auto-regulação onde o todo assume as tarefas da parte que falhou. 

Portanto, ao fazermos o estudo de sistemas que funcionam desta forma, não 

conseguiremos detectar o comportamento do todo em função das partes. 

Exemplos são as partículas de determinado elemento cujo comportamento 

individual, embora previsto, não poderá nos indicar a posição ou movimentação 

do todo. 

          Na história da evolução da Administração não se pode esquecer a 

valiosa contribuição de Elton George Mayo, o criador da TEORIA DAS 

RELAÇÕES HUMANAS, desenvolvida a partir de 1940, nos Estados Unidos e 

mais recentemente, com novas ideias, com o nome de Teoria do 

Comportamento Organizacional. Ela foi, basicamente, o movimento de reação 

e de oposição à Teoria Clássica da Administração, com ênfase centrada nas 

PESSOAS. Teve como origem: a necessidade de humanizar e democratizar a 

administração, o desenvolvimento das chamadas ciências humanas (psicologia 

e sociologia), as ideias da filosofia pragmática de John Dewey e da Psicologia 

Dinâmica de Kurt Lewin e as conclusões do Experimento de Hawthorne, já 

bastante estudado e discutido nas escolas de administração. Em 1932, quando 
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a experiência foi suspensa, estavam delineados os princípios básicos da 

Escola de Relações Humanas, tais como: o nível de produção como resultante 

da integração social; o comportamento social do empregado; a formação de 

grupos informais; as relações interpessoais; a importância do conteúdo do 

cargo e a ênfase nos aspectos emocionais. A partir de 1950 foi desenvolvida a 

Teoria Estruturalista, preocupada em integrar todas as teorias das diferentes 

escolas acima enumeradas, que teve início com a Teoria da Burocracia de Max 

Weber, que se baseia na racionalidade, isto é, na adequação dos meios aos 

objetivos (fins), para que se obtenha o máximo de eficiência. 

           Com a Teoria de Sistemas desenvolvida a partir de 1970, a empresa 

como um sistema aberto em contínua interação com o meio ambiente que o 

envolve e a Teoria da Contingência, desenvolvida no final da década de 1970. 

Para essa teoria a empresa e sua administração sã variáveis dependentes do 

que ocorre no ambiente externo, isto é, à medida que o meio ambiente muda, 

também ocorrem mudanças na empresa e na sua administração como 

consequência. 

Assim o pensamento sistêmico ou holístico é também bastante difundido 

atualmente. Sua sistematização é uma franca oposição ao cartesianismo e ao 

pensamento reducionista próprio do racionalismo cartesiano (ALVAREZ, 1990). 

          A TGS não procura solucionar problemas ou tentar soluções práticas, 

mas sim produzir teorias e formulações conceituais que possam criar 

condições de aplicação na realidade empírica. Nesse sentido é aqui que se 

aproxima da proposição de Hellinger quando esse afirma que as Constelações 

Familiares não buscam soluções, mas seguem o movimento da alma. 

 

 CAP 2  -Hellinger e o Principio Sistêmico na Empresa. 

 

           Bert Hellinger afirma que onde o fracasso ameaça na profissão, 

mediante uma constelação vem imediatamente à tona o que é que ficou sem 

solução na família e em outras relações da pessoa atingida, e como isto influi 

no sucesso e no fracasso. Se na vida algo é colocado em ordem, também se 

consegue a ordem no campo profissional. Embora no início as Constelações 

Familiares fossem usadas e provadas predominantemente no campo da 

psicoterapia, com o passar do tempo demonstrou-se que as compreensões 
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adquiridas com sua ajuda sobre as Ordens do Amor, regem em todos os 

âmbitos da vida. Pode ser resumida como uma ciência universal em seu 

sentido mais pleno.(HELLINGER,2010,p.11)                

          Hellinger chama a atenção para o resultado de uma constelação desse 

tipo que ainda que feita à distância ou com pessoas ausentes tem um efeito 

fabuloso em uma duração aproximada de 20 a 30 minutos na sessão. 

          O sucesso da empresa depende de empenho e dedicação. Mas como 

explicar a quantidade de empresas e instituições que apesar do empenho e 

dedicação tem sucumbido às intempéries do mercado ou a outras tantas 

questões que levam ao fracasso e à bancarrota. Tudo isso ´pode ter origem 

sistêmica. Hellinger explica que a empresa é uma família e como toda família 

que é um sistema aberto se mantem um continuo intercâmbio de 

matéria/energia/informação com o ambiente, pois está contido de pessoas e 

onde existam indivíduos ou organizações, existe um sistema vivo. No caso da 

família e da empresa relacionando-a à  Teoria de Sistemas pode –se empregar 

para  família o conceito de sinergia ou seja, a interação de elementos 

diferentes .Ela  é o que possibilita um sistema funcionar adequadamente. A 

desordem ou ausência de sinergia é chamado de entropia, um conceito 

também utilizado na física. Assim, um sistema para de funcionar 

adequadamente quando ocorre entropia interna. 

          Por vezes empresas que pagam bem seus funcionários, que tem um 

ambiente aparentemente tranquilo e de fácil convivência, que possui os 

requisitos legais e operacionais em dia, apresentam subitamente problemas 

inexplicáveis.  Hellinger atribui tudo isso a alguma desordem na ordem familiar, 

ou nas Ordens do Amor.  

             Para Hellinger o primeiro grande sucesso na vida é o nascimento e o 

segundo e todo e qualquer pressuposto de sucesso na vida profissional está 

diretamente ligada à mãe. Somente ao se tomar a mãe, aceitando, 

reverenciando e se nutrindo com a mãe poderá ter sucesso na vida em 

qualquer sentido que ela tome. 

         Todos os obstáculos sofridos, na vida laboral, são na verdade 

movimentos interrompidos na direção à mãe e apenas o retomar a esses 

movimentos em direção à mãe assegurará o êxito dos empreendimentos. 
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Parece simples, mas colocando essa visão o funcionamento da empresa, com 

tantas vidas e histórias diferentes vemos como essa possibilidade é desafiante. 

        .  Quanto a isso relata: 

O maior sucesso são os filhos. Sucesso é aquilo que serve à 
vida. Também contam entre eles, naturalmente, as empresas. 
Sem as empresas muitos morreriam de fome. As empresas 
possibilitam, com aquilo que realizam, que muitos continuem 
na vida e as suas famílias também. (HELLINGER,2010) 

             O sucesso segundo Hellinger é a mãe e ela deve estar em ordem 

somente na mãe se pode ver o que é o sucesso. 

Metodologia  
 
 
A metodologia aqui utilizada foi um estudo de caso com abordagem 

qualitativa usando como técnica a observação participante Levando em 

consideração a temática investigada, suas características e especificidade, o 

presente estudo tem como proposta metodológica a pesquisa qualitativa de 

abordagem descritiva, pois segundo Andrade (2003), a pesquisa qualitativa é 

aquela que compreende um conjunto de técnicas interpretativas, que visa à 

descrição e o processamento dos dados obtidos. Proporciona maiores 

informações sobre determinado assunto, facilitando e delimitando a temática, 

definindo objetivos e traçando hipóteses, contribuindo assim para o 

aprimoramento da pesquisa. 

         Deste modo, compreendemos que o estudo qualitativo procura de 

maneira subjetiva conhecer a essência dos significados, as crenças, os 

sentimentos, os valores, os hábitos culturais, os costumes, as atitudes, dentre 

outras características próprias do comportamento humano, o nível da realidade 

que neste caso não pode ser quantitativo 

O método utilizado para a análise da pesquisa do questionário foi a 

Análise de Conteúdo nos moldes proposto por Laurence Bardin, é o de análise 

de conteúdo compreendida como um conjunto de técnicas de pesquisa cujo 

objetivo é a busca do sentido ou dos sentidos de um documento, no caso aqui 

os livros de Chiavenatto e Hellinger e a análise da descrição das narrativas 

feitas na observação, justapondo e correlacionando os conceitos com a 

realidade empírica. 
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O local da pesquisa foi o Instituto Roda da Vida, situado em Fortaleza-

Ceará. 

Os sujeitos da pesquisa são as pessoas adequadas a fornecer 

informações imprescindíveis para o desenvolvimento da pesquisa, no caso o 

constelador, os participantes e os clientes com seus respectivos casos. 

 

 

3.1. Análise dos Dados 

 

3.1.1.Caso I 

 

Constelador: Um homem me procura relatando sua questão: 

           Cliente:  Tenho 10 postos de gasolina. 2 deles não prosperam. 

           Constelador: Qual é exatamente a dificuldade? 

           Cliente: Tenho 3 famílias, mulher e filhos em 3 casamentos. A cada 

uma dei um posto de gasolina para cuidar e dali tirar o seu sustento. O posto 

dado à 1ª. Mulher e o da última estão sempre em dificuldades, estou sempre 

ajudando pois eles não dão lucros. 

           Constelador: Não conheço os detalhes, mas acredito que o problema já 

foi delineado.  

Escolhe um representante do empresário e uma representante para cada posto 

de gasolina, colocando, um em frente ao outro, a uns quatro metros de 

distância entre eles. 

          O empresário não olha para a representante do primeiro posto e ela se 

vira de costas para ele. 

          - Ela precisa algo de você. Algo se interpõe entre você e a sua primeira 

mulher. 

           O representante do empresário vai ao encontro da primeira mulher e ela 

continua de costas e se afasta. 

            Cliente: Ela nunca aceitou a separação e nem os nossos filhos. Nossa 

relação é turbulenta. 

            Constelador: Aí está a questão. Você precisa fazer movimento em 

direção a sua primeira família. Ela é a primeira. Só quando houver esse 
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movimento e a liberação as empresas também caminharão em direção à 

prosperidade. 

              Na constelação os passos seguintes mostraram o encaminhamento 

para uma solução quando a representante da empresa (que era da primeira 

mulher) se volta para o representante do empresário e se abraçam. Na vida 

real o feedback que recebemos que a empresa prospera, houve um 

entendimento e que existe uma organização comum com as 3 famílias que 

agora interagem harmonicamente. 

              O que essa constelação nos mostrou foi uma questão da hierarquia 

dentro do sistema. Para Hellinger, o amor tem uma ordem e que sem essa 

ordem o amor corre desgovernado nas relações familiares e de casal. A ordem 

natural é os que vieram antes tem prioridade sobre os que vieram depois. Os 

mais velhos têm prioridade sobre os mais novos. 

 Quando a primeira mulher, aquela que tem o primeiro lugar 
feminino depois da mãe, se sente traída, trocada, substituída 
no sistema, quebra-se a ordem da hierarquia e 
consequentemente todo o resto irá mal. Na constelação foi 
mostrado que ir mal, não prosperar era uma maneira de punir e 
de manter o ex marido culpado, responsável com o que ia 
errado. 
 O segundo relacionamento tem prioridade sobre o anterior, no 
entanto, se houve filhos da primeira relação estes tem 
prioridade sobre o segundo relacionamento. Muitas esposas 
casadas com os homens que já tem filhos de outras relações 
exigem que o marido corte ou diminua a relação com os filhos 
de outro casamento. Isso causa uma desordem, pois os filhos 
vieram primeiro e a segunda mulher veio depois. Além disso a 
segunda mulher precisa assumir que é a segunda na vida do 
marido e que este teve uma primeira mulher, mãe dos filhos 
deles. A segunda mulher é prioridade frente a primeira mulher, 
mas é preciso reconhecer-se como a segunda. Essa tarefa é 
muito difícil para homens e mulheres: reconhecer que os ex 
fizeram parte da vida dos parceiros.  
(http://www.sobreavida.com.br/2012/03/23/grandeza/) 

 

Essas hierarquias são fáceis de entender, pois respeitam uma ordem temporal, 

mas são difíceis de praticar se não houver humildade. 
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      Figura I 

 

, 

 

            3.1.2. Caso II. 

 

            Um cliente procura ajuda pois sua empresa que ia bem, de repente 

parou de funcionar corretamente. 

          Constelador: O que você tem a dizer sobre isso? 

          Cliente: Ia tudo muito bem, minha esposa, minha sócia, era quem 

cuidava do RH, mas preferi que ela saísse e fosse cuidar dos nossos filhos e 

depois tudo desandou. 

            O cliente escolhe três pessoas uma representando ele e a outra a 

esposa e uma outra a empresa. 

             Colocados numa distância de 3 m a representante da esposa ficava 

aos poucos se afastando, a representante da empresa estática e o 

representante do cliente com os braços estendidos em direção às duas. A 

representante da esposa continuava a se afastar. 

          Constelador: O que está havendo aí? 

          Cliente: Ela não ficou em casa como eu queria, começou a estudar. Mas 

eu não suportava mais trabalhar o dia todo com ela e ainda à noite ter que 

voltar pra casa com ela. 

          Constelador: Percebe-se aqui claramente mais uma vez a presença da 

mãe. Ele procura a mãe dele nas mulheres, mas não suporta a presença da 

mulher o dia todo. Aqui mais uma vez temos que trabalhar a mãe. 
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           Escolho entre os participantes uma representante para a mãe. E o 

movimento de reparação da relação entre os dois foi imediato. O filho foi em 

direção à mãe e abraçou-a, chorando muito. A mulher volta –se novamente à 

frente embora não retorne da distância que tomou. O representante do marido 

solta a representante da mãe e vai em direção à representante da esposa. A 

representante da empresa começa a se movimentar. 

           O relato final desse caso é que depois de algum tempo, a empresa 

voltou aos eixos. A esposa continuou estudando e não retornou mais à sua 

antiga função. Porém algo mudou no marido. Ele sentiu a necessidade de se 

dedicar mais à família. 

           Hellinger nos lembra que quando o cliente focaliza o outro de suas 

relações ganha força. Esse caso mostra que além da força obtida com a 

reconciliação com a mãe, a empresa também precisou, dessa reconciliação 

para se reerguer. Para isso as resistências precisam ser vencidas,  

Na constelação se manifesta algo que não tinha sido encarado. 
Com isso, algo importante é mostrado ao cliente. Somente 
então se manifesta se ele tem resistências ou não. Quando ele 
tem resistências, interrompo o trabalho, pois não preciso ir 
contra a sua resistência. Quando o cliente vê a situação, porém 
interiormente não chegou ainda ao ponto de agir ou não 
recebeu internamente de seu sistema a permissão para isso, 
respeito o fato e não prossigo. (HELLINGER,2010) 
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FIGURA 2 

 
3.1.3 Caso 3 
 
 
          Uma presidente de associação diante da proximidade de outro pleito 

eleitoral me procura para ver as questões de desentendimentos frequentes no 

local. 

         Constelador: O que você pretende? 

         Cliente: Existem muitos desentendimentos na associação. Gostaria de 

perceber como devo proceder diante da proximidade da próxima eleição. 

         Escolhemos representante para a associação, para o presidente e para 

outros demais membros da diretoria. Posicionando-os em uma distância de 4 

m. 

         Um dos representantes vem em direção da representante da associação 

de classe e agarra-a como se não quisesse soltar. E direcionam-se contrários à 

representante da presidente. 

           Constelador: Você sabe o que foi isso? 
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           Cliente: Temos um membro (tesoureiro) que cria desavença com todos 

e principalmente comigo, trata a associação como se fosse sua propriedade. 

           O movimento segue e a representante da presidente vai se afastando 

enquanto os outros continuam na mesma posição, apáticos frente à 

representante da associação agarrada por um membro. 

          Constelador: O movimento aqui foi bastante claro. 

          Cliente: Sim. Hora de partir. 

           O feedback que tivemos desse caso é que a associação teve eleições o 

tesoureiro continua lá na mesma situação de posse e a antiga presidente se 

afastou e está muito bem. O campo mostrou uma questão pessoal na qual não 

adentramos, mas percebeu-se a forte presença da mãe. 

 

Figura 3 

 

Hellinger afirma assim que onde quer que o realizemos, empregamos 

nosso trabalho, segundo a possibilidade, com benefício, e este benefício é, 

para nós, uma parte importante de seu sucesso. Inversamente, evitamos aquilo 

que nos traz perda. Deixamos de lado aquilo que acrescenta pouco à nossa 

vida. Nós nos dedicamos a procurar um trabalho e uma tarefa que nos traga 

benefício. 
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          Aquilo que beneficia mais é aquilo que serve à vida que está por vir. 

Existe algum benefício maior do que os filhos próprios? Qual é o trabalho que 

rende mais do que aquele que serve a eles? 

         Todo benefício serve, no final, àquela vida que vem depois de nós. Ela 

serve como uma medida de valor para tudo. Só ela prossegue 

Por isso a mãe é essencial, e nesse caso específico, o sucesso da empresa. 

 
Honro as mães a partir de uma compreensão filosófica. 
Contemplo o que significa ser mãe. Todas as mães realizaram 
o decisivo de uma forma perfeita. Não existe nenhuma mulher 
que se tenha tomado mãe e não o tenha realizado plenamente. 
Caso contrário, não se teria tomado mãe. Portanto, no que é 
decisivo, todas elas são perfeitas. Aquilo que vem depois  tem 
um papel secundário. (HELLINGER,2006) 

 

            As organizações, assim como as famílias produzem valores sinérgicos 

ou seja, recursos materiais, financeiros e humanos produzem valor através do 

efeito sinérgico. Estes fatores quando considerados como fatores de produção 

geram riqueza, através da sinergia organizacional. A mãe é a grande 

organizadora. 

 

Nenhuma mãe pode subtrair de seu filho algo da vida que lhe 
deu, e nenhuma pode acrescentar algo a essa vida. Nenhuma 
mãe foi melhor ou pior do que outra. Como mães, todas foram 
perfeitas. Isso é por si evidente, não necessita grandes 
pensamentos. Basta voltar o olhar para isso. O maior bem que 
existe é, naturalmente, a vida. Na prática terapêutica, 
frequentemente se esquece o que isso significa. Às vezes, a 
criança levou um tapa, ela recorda o fato - e se trabalha sobre 
isso, mas ela recebeu da mãe a vida em sua totalidade, e isso 
é esquecido.  Esse é um belo pensamento. (HELLINGER,2006) 
 

          Muitas críticas à Teoria do Sistemas adotada e adaptada por Hellinger 

por considerarem-na demasiado abstrata e conceitual e, portanto, de difícil 

aplicação a situações gerencias práticas. Porém há que se considerar em 

termos de administração A Teoria de Sistemas baseia-se no conceito de 

“homem funcional” em contraste com o conceito de “homo ecomicus”, da 

Teoria Clássica, de “homo socialis” da Teoria das Relações Humanas, de 

“homem organizacional” da Teoria Estruturalista e de “homem administrativo” 

da Teoria Behaviorista. O individuo comporta-se com um papel dentro das 
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organizações, inter-relacionando-se com os demais como sistema aberto. É a 

sinergia que faz isso tudo funcionar. 

 

 
Considerações finais 
 
 
         As funções universais da Administração são indubitavelmente de 

previsão:que envolve a avaliação do futuro e o aprovisionamento em função 

dele; de organização, que proporciona todas as coisas úteis ao funcionamento 

da empresa e pode ser dividida em organização material e organização 

social;de comando: Leva a organização a funcionar. Seu objetivo é alcançar o 

máximo retorno de todos os empregados no interesse dos aspectos globais;de 

coordenação: pois harmoniza todas as atividades do negócio, facilitando seu 

trabalho e sucesso, sincroniza coisas e ações em suas proporções certas e 

adapta os meios aos fins.e por fim de controle que  consiste na verificação para 

certificar se todas as coisas ocorrem em conformidade com o plano adotado, 

as instruções transmitidas e os princípios estabelecidos. O objetivo é localizar 

as fraquezas e os erros no sentido de retificá-los e prevenir a recorrência. 

       Portanto está mais que ratificado com o estudo de todas as teorias, cada 

uma própria a seu tempo e significativas para as gerações seguintes, que o 

papel do atual gestor, além de envolver o aspecto material, envolve o aspecto 

humano perfeitamente implícito na gestão de qualidade da empresa 

moderna.Lembrando também que  a capacidade social do gestor que 

determina o seu nível de competência e eficiência e não somente sua 

capacidade de executar movimentos eficientes dentro do tempo estabelecido. 

Quanto maior a integração social no grupo de trabalho, tanto maior a 

disposição de produzir. Se o gestor é o técnico preparado porém não estiá 

socialmente integrado, sua eficiência sofrerá a influência de seu desajuste 

social. 

        Passamos de uma sociedade estável para uma sociedade adaptável, mas 

negligenciamos a habilidade social. Nossa capacidade de colaborar com os 

outros está se deteriorando. “Somos tecnicamente competentes como 

nenhuma outra idade na História o foi, e combinamos isto com uma total 
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incompetência social”.É necessária a formação de uma elite social capaz de 

recobrar a cooperação. 

       O ser humano é motivado pela necessidade de “estar junto”, de “ser 

reconhecido”, de receber adequada comunicação. Mayo se contrapõe à 

afirmação de Taylor de que a motivação básica do empregado era salarial 

(homo economicus), a fim de usufruir uma remuneração mais elevada. Para 

Mayo, a organização eficiente, por si só, não leva à maior produção, pois ela é 

incapaz de elevar a produtividade se as necessidades psicológicas do tra-

balhador não forem descobertas, localizadas e satisfeitas. Lodi explica as 

diferentes posições de Taylor e de Mayo, pelo fato de o primeiro haver subido 

na empresa por meio de um trabalho árduo e dedicado, acreditando que todos 

os empregados eram movidos como ele, enquanto o segundo era um 

sociólogo, vivendo no meio universitário e penalizado com as condições dos 

operários de seu tempo e com a pouca possibilidade de satisfação de suas 

necessidades psicológicas e sociais. 

          O mundo globalizado, heterogêneo, plural e extremamente tecnológico 

nos impulsiona e empurra para mudanças que muitos teimam em não 

acompanhar e se acomodam num tecnicismo ultrapassado que certamente 

chegará o momento que irá definitavamente se extinguir. 

          E justamente aqui é que entra as novas técnicas e possibilidades de 

resgatar a dimensão humana já que todo o restante está em crise. 

           Hellinger nos lembra a todo momento que o nascimento foi a primeira 

grande vitória de todos nós, Nosso corpo físico funciona num sistema, nossa 

sociedade, a natureza, as empresas, o planeta, as estrelas. Fazemos parte de 

uma constelação, por isso Hellinger chamou essa forma de interpretarmos 

essas relações de: Constelação. Cada encontro com ele é um movimento 

grandioso em direção às infinitas possibilidades de amadurecimento de alma. 

           Através do método de percepção dos campos a pessoa traz um 

problema e o “campo” nos mostra o que não conseguimos perceber com nossa 

razão e olhos físicos. O sistema familiar busca equilíbrio e o fluir do amor, da 

prosperidade, do respeito, do pertencer, da hierarquia. Se, de alguma forma, 

algum membro do nosso sistema, sai dessas estruturas, alguém da próxima 

geração busca compensar isso, mesmo que inconscientemente. Por isso, a 

constelação é um método de diagnóstico, um processo de reorganização e 
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equilíbrio dentro dos sistemas as quais pertencemos, seja na família ou em 

qualquer esfera de ação social. 

           Assim, a Constelação Empresarial Sistêmica é uma fantástica 

ferramenta de encontro. Encontro de respostas , de possiveis soluções, 

encontro do gestor, adminstrador  consigo mesmo e com sua 

ancestralidade,encontro com sua alma, encontro com seus funcionários, um 

encontro com a vida. 
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