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O PODER NAS ORGANIZAÇÕES 
CONCEITOS, CARACTERÍSTICAS E RESULTADOS 

 
 

Apresentação 
Este trabalho trata de uma reflexão teórica sobre os conceitos, as 

características e resultados do poder nas organizações. Os estudos seguiram a 

percepção de duas vertentes que norteiam a maioria dos pesquisadores. Uma das 

vertentes segue os trabalhos de Hobbes que tenta explicar o que é poder. A outra é 

uma reflexão fundamentada em Maquiavel, o que faz o poder. Após a definição de 

poder “habilidade de influenciar o comportamento alheio”, houve a preocupação em 

definir as fontes ou tipos de poder, e conseqüentemente, as características do poder 

em ação e os frutos das relações de poder. Diante da estruturação e 

contextualização do tema, o trabalho trata dos frutos do poder seguindo a análise de 

dois modelos de gestão extremos: a autocracia coercitiva e a democracia 

participativa. Estes dois modelos podem ser considerados como as faces extremas e 

antagônicas do poder no ambiente organizacional. 

 



Introdução 
Percebe-se que o ambiente organizacional vem sofrendo mudanças, 

“adaptações” ou “rearranjos”, principalmente, após o século XVIII, que culminaram 

no atual cenário incerto e volátil. Das grandes estruturas das antigas fábrica às 

estruturas enxutas, da mão-de-obra semi-analfabeta à colaboradores qualificados, 

da desconsideração à valorização do cliente, do sistema que empurrava a produção 

para o sistema de puxar a produção, da redução dos ciclos de vida dos produtos, da 

otimização pela logística, da valorização do meio ambiente e da área social; “quase 

todas” as áreas das organizações mudaram, ou se adaptaram, buscando manter a 

“sobrevivência” e se manterem competitivas. 

Da gestão autocrática e coercitiva à democracia participativa! Será que houve 

uma evolução em relação ao poder no ambiente organizacional? 

O poder pode ser considerado como um tema que encanta e desperta a 

atenção, tanto de pesquisadores acadêmicos ou profissionais. Observa-se que o 

poder é uma “ferramenta” para elevar a eficiência e eficácia das organizações, 

mesmo sendo usado por uma perspectiva coercitiva ou democrática. A natureza 

dinâmica, intrigante e, até desafiadora do tema reflete um campo fértil que 

desenvolveram e são desenvolvidas as teorias, que passam por vertentes 

diferenciadas das ciências sociais e humanas. 

Este trabalho é fruto de uma revisão bibliográfica sobre poder tendo como 

objetivo analisar algumas concepções sobre o tema, fazendo uma crítica sobre a 

“evolução” das práticas e formas de poder na gestão das organizações, desde a 

maioria dos casos de autocracia coercitiva à democracia participativa. Finalizando o 

trabalho, serão apresentadas as conclusões em relação à gestão do poder. 

 

O poder e sua conceituação: algumas definições e colaborações 
O poder é um tema de estudos e debate de várias áreas do conhecimento, 

que apresentaram definições com perspectivas e abordagens diferentes durante a 

“evolução” da conceituação. 

CORREA (1977) apresenta diferentes ângulos das abordagens feitas nos 

estudos sobre poder, entre eles a sociologia com interesse pelo poder tal como se 

verifica nas macroestruturas sociais. Já a psicologia vê como um fenômeno do ponto 

de vista indivíduo – pessoa e a administração se interessa em conhecer o 



comportamento humano nas empresas e as conseqüências das relações de poder 

entre as pessoas. O autor ainda apresenta alguns ideólogos do tema: 

Niccoló Machiavelli – Com seu manual de poder, dissecou em termos morais 

a conduta dos homens quanto à obtenção e uso do poder político. 

Max Weber – Não trata em sua obra do poder propriamente dito, mas do 

fenômeno da autoridade, especialmente da legítima autoridade, reconhecida pelo 

povo na relação Estado e cidadão. 

Richard A. Schermerhon – Para descrever aquilo que entende ser uma 

relação de poder, este autor parte da idéia de simetria na relação entre duas 

pessoas, onde cada parte se coloca no mesmo plano que a outra. Entre os aspectos 

de assimetria que formam bases de poder, o autor destaca a atração e a pressão ou 

incentivo. 

Amitai Etzioni – Define o poder como a habilidade de um ator induzir o outro a 

seguir sua orientação. 

Chester L. Barnard – Analisa o fenômeno do poder nas organizações 

complexas como sinônimo de autoridade. 

Lasswell e Kaplan – Propõem definir um conceito de poder mediante a 

utilização de valores de bem estar como a saúde, a segurança, posse de bens, 

perícia e conhecimento e valores de deferência como respeito e afeto. Estes valores 

podem ser alternativamente usados, ora como bases de poder, ora como fins em si 

mesmos. 

Abraham Kaplan – Define poder como a habilidade de uma pessoa ou grupo 

de influenciar o comportamento alheio, isto é, mudar as probabilidades de que 

outros responderão de certas maneiras a estímulos específicos. 

John R. P. French Jr. e Bertram Raven – Estes dois autores se concentram, 

principalmente, em fixar uma tipologia das várias manifestações ou formas de poder, 

ou seja, as bases de poder como processos de influência social. 

Abraham Zaleznik – Trata o poder na vida das organizações sob o ângulo da 

competição pelo poder como característica de todas as estruturas políticas. O autor 

destaca a habilidade do detentor de poder em definir problemas que mereçam 

cogitação e ação e a capacidade de usar a organização para descobrir soluções 

condizentes. 

Luís Maria Ghiglione – Define poder como a capacidade que A tem em impor 

certo comportamento a B. 



Estudando KRAUSZ (1991) verifica-se em sua obra que embora alguns 

pensadores como Platão, Maquiavel e Hobbes, dentre outros, tivessem a 

consciência da importância do poder, este tardou a dar frutos. E foi necessário 

chegar ao século XX para retomar essa questão crucial da vida social e do 

relacionamento entre as pessoas, organizações e nações. 

Ao tratar dos conceitos de poder KRAUSZ (1991) reafirma a citação de 

CROZIER & FRIEDBERG (1997): “O fenômeno do poder é simples e universal, mas 

o conceito de poder é fugidio e uniforme”. O autor apresenta algumas definições de 

poder de pensadores já citados neste trabalho, como MAX WEBER (1954), 

FRENCH & RAVEN (1960), ETZIONI (1961), e acrescenta MANNHEIM (S/D), poder 

é toda ação que compele certas ações em outros. E ainda KHANDALLA (S/D) que 

vê o poder como a habilidade de assegurar seus próprios objetivos através do uso 

implícito ou explícito da força. KRAUSZ (1991) conclui que “poder é a capacidade 

potencial de influenciar as ações de indivíduos ou grupos no sentido de atuarem de 

uma determinada maneira”. 

Para Robert Dahl, cientista político americano, citado em MORGAN (1996), o 

poder envolve habilidade para conseguir que outra pessoa faça alguma coisa que, 

de outra forma, não seria feita. MORGAN (1996) apresenta duas tendências dos 

teóricos em relação à definição de Dahl; aqueles que levam a discussão a um 

estudo das condições do “aqui e agora”, sob as quais, uma pessoa, grupo ou 

organização se tornam dependentes de outra; enquanto outros levam ao exame de 

forças históricas que determinam o estágio da ação no qual as relações de forças 

atuais são estabelecidas. 

Ao estudar BRITO & BRITO (2000) verifica-se nos trabalhos do autor, que 

grande parte das recentes teorias sobre o poder tem a sua base nos trabalhos de 

Hobbes, que tenta explicar o que é poder. E quando eles não provieram dos 

trabalhos de Hobbes, seguem uma linha de reflexão fundada em Maquiavel, o que o 

poder faz. A sedutora linha de pensamento sobre poder de Maquiavel se justifica 

pelo reconhecimento de que o poder nas organizações permite jogos, conflitos de 

interesses, desenvolvimento de estratégias de ação e negociação entre partes. 

BRITO & BRITO (2000) apresenta a definição de poder de STOPPINO (1987) 

como a capacidade ou a possibilidade de agir e de produzir efeitos. É também no 

campo das relações sociais capaz de agir e produzir comportamentos específicos. 

BRITO & BRITO (2000), debatendo sobre o poder, apresenta as formas de 



regulação política encontradas nas organizações segundo MORGAN (1996), já 

citadas neste trabalho. O autor vai além, ao tratar as relações de poder, interesses e 

conflitos, citando FOUCAULT (1981), que ao analisar estas relações, destaca a 

compreensão do poder como um fenômeno social que funciona em rede, tecendo 

assim, a dinâmica social, exercendo o poder e sofrendo as ações e os seus efeitos. 

 

“Categorizando” poder 
Ao pesquisar várias bibliografias, nota-se que, no discurso de alguns autores, 

existe uma proximidade e/ou uma falta de distinções claras sobre as bases, tipos e 

fontes de poder. 

Estudando LIKERT & LIKERT (1979), KRAUSZ (1991), SALAZAR (1998) e 

ROBBINS (2002) que seguem os trabalhos de FRENCH & RAVEN (1960), percebe-

se a sustentação do poder em cinco pontos distintos. Esses personificam as formas 

de relacionamento entre aquele que detém o poder e aquele que é influenciado por 

este. São estes os pontos: 

 Poder de recompensa – submissão obtida com base na capacidade de 

distribuição de recompensas vistas como valiosas pelos outros. 

 Poder coercitivo – baseado no medo, na capacidade do detentor de 

distribuir punições e sanções. 

 Poder legítimo – é o poder que uma pessoa recebe como resultado de sua 

posição na hierarquia formal da organização. 

 Poder de referência – influência baseada na posse, por uma pessoa, de 

trações pessoais ou recursos desejados. 

 Poder de especialista – influência baseada em habilidades específicas ou 

em conhecimentos. 

O poder de especialista, assim chamado por SALAZAR (1998), é tratado 

como poder de talento por ROBBINS (2002) e como poder de perícia ou 

conhecimento por KRAUSZ (1991) e LIKERT & LIKERT (1979). Estes autores 

apresentam em seus trabalhos estes cinco pontos, uns como tipos de poder outros 

como as bases e ainda alguns como fontes de poder. É interessante ressaltar que 

estes cinco pontos estão relacionados à origem mais próxima do significado de fonte 

e base do poder, e assim, conseqüentemente associado à origem do poder, tem-se 

a maneira ou o tipo de influência exercido nas relações. 



Apesar do trabalho de KRAUSZ (1991) seguir as cinco bases do poder 

segundo FRENCH e RAVEN (1960), são apresentadas também, com distinção, as 

fontes de poder segundo GALBRAITH (1983). Estas fontes são: 

 Personalidade – ligada aos traços pessoais (liderança, qualidade física, 

mental, discurso, segurança moral). 

 Propriedade (riqueza) – fornece um aspecto de autoridade segurança de 

propósito. 

 Organização – a mais importante fonte de poder nas sociedades modernas, 

tem relação importante com o poder condicionado. Aceita-se sem discussão que há 

necessidade de organização toda vez que se procura ou se necessita de poder. 

KRAUSZ (1991), ainda no sentido de definir uma conceituação válida 

universalmente, onde permite uma análise das fontes de poder em qualquer cultura, 

sugere as fontes de poder pessoal que origina do próprio indivíduo: personalidade, 

experiências, vivências, conhecimento, criatividade entre outros, e contextual, 

baseado nas organizações ou sistemas, nas estruturas ou funções. 

SALAZAR (1998) que também cita as cinco fontes de poder segundo 

FRENCH & RAVEN (1960) apresenta em seus trabalhos os seguintes tipos de 

poder: 

 Poder propriamente dito, que envolve a força ou a coerção. 

 Poder de autoridade, que é uma forma que não envolve força. 

MORGAN (1996) trabalha de forma bem mais diferenciada, destrinchando as 

principais fontes de poder em quatorze pontos, que também são seguidos por 

BRITO & BRITO (2000). São eles: 

 Autoridade formal – um tipo de poder legitimado que é respeitado e 

conhecido por aqueles com quem se interage. 

 Controle sobre recursos escassos – toda organização depende, para 

perpetuar-se na sua existência, de um fluxo adequado de recursos, uma habilidade 

de exercer o controle sobre qualquer um desses recursos e pode, assim, oferecer 

importante fonte de poder. 

 Uso da estrutura organizacional, regras e regulamentos – estes 

instrumentos, em muitas situações, são o resultado e o reflexo de uma luta pelo 

controle político. 

 Controle do processo de tomada de decisão – considerando as 

organizações como um sistema de tomada de decisões, o indivíduo ou grupo que 



possa agir de modo claro no processo de tomada de decisão tem o poder de exercer 

uma grande influência na organização. 

 Controle do conhecimento e da informação – controlando o conhecimento e 

a informação, uma pessoa pode sistematicamente influenciar a definição das 

situações organizacionais e criar padrões de dependência. 

 Controle dos limites – monitorando e controlando as transações de interface 

bilaterais (grupos de trabalho, departamentos, organização e o ambiente dentre 

outros), as pessoas são capazes de obter considerável poder. 

 Habilidades de lidar com incerteza – organização implica certo grau de 

interdependência de tal forma que situações descontínuas ou imprevisíveis em 

algum lugar da empresa têm consideráveis implicações para o funcionamento das 

demais partes. A habilidade de lidar com essas incertezas dá ao indivíduo, grupo ou 

subunidade considerável poder no todo. 

 Controle da tecnologia – a tecnologia aumenta as habilidades humanas de 

manipular, controlar e impor-se sobre o ambiente. 

 Alianças interpessoais, redes e controle da organização informal – as 

alianças interpessoais, redes e controle da organização informal podem proporcionar 

a um indivíduo informações, “a priori”, de desenvolvimentos que sejam importantes 

aos seus interesses e exercer várias formas de influência interpessoal. 

 Controle das contra-organizações – estabelecimento e controle daquilo que 

pode ser chamado de contra-organizações (sindicatos). 

 Simbolismo e administração do significado – a habilidade que tem uma 

pessoa para persuadir os demais a idealizar realidades que sejam mais 

interessantes para alguém perseguir. 

 Sexo e administração das relações entre os sexos – muitas organizações 

são dominadas por valores relacionados a um dos sexos e distorcem a vida 

organizacional a favor de um sexo com relação a outro. A habilidade de controlar e 

gerenciar as relações entre os sexos é uma forma de poder. 

 Fatores estruturais que definem o estágio da ação – é extremamente 

importante distinguir entre manifestações superficiais e a estrutura profunda e real 

do poder 

 O poder que já se tem – o poder é caminho para o poder e, com freqüência, 

é possível usá-lo para adquirir mais poder ainda. 



Apesar de MORGAN (1996) apresentar estas diversas fontes de poder, ele 

afirma que é difícil delimitar exatamente em que reside o fenômeno. A maior certeza 

é que o poder está ligado à dependência do influenciado para com o influenciador, 

ficando assim, restrita a cada caso o tipo, a fonte ou a base de poder. 

 

O poder em ação 
Tratando mais especificamente do poder em ação, é importante observar que 

cada base, fonte ou tipo de poder já citados podem representar uma forma de ação. 

ROBBINS (2002), seguindo uma dinâmica coerente em seus trabalhos, 

apresenta as táticas do poder logo após a definição de suas bases. São estas as 

táticas do poder: 

 Razão – utilização de fatos e dados para elaborar uma apresentação lógica 

ou racional das idéias. 

 Amabilidade – utilizar a estratégia de elogios, um clima de boa vontade, 

postura humilde, amigável antes de fazer um pedido. 

 Coalizão – obtenção de apoio para a idéia de outras pessoas na 

organização. 

 Afirmação – abordagem direta e vigorosa, como o pedido de aceitação 

sumária da requisição, repetidos lembretes, ordens para o cumprimento do pedido e 

a citação das regras que exigem obediência. 

 Autoridade superior – utilizar uma estratégia de obtenção do apoio das 

pessoas, para a idéia, dos níveis mais altos da organização. 

 Sanções – utilização de recompensas e punições como promessas ou 

ameaças em relação a salários, avaliação de desempenho ou promoções. 

ROBBINS (2002) também desenvolve suas observações sobre o prisma 

político, em que as pessoas procuram criar nicho, e, a partir dele, exercer 

influências, receber prêmios e avançar em suas carreiras. É pertinente a observação 

de que, quando os funcionários traduzem seu poder em ação, diz-se que estes 

estão fazendo política. 

O comportamento político na organização para ROBBINS (2002) “são 

atividades que não são requeridas como parte do papel formal na organização, mas 

que influenciam, ou tentam influenciar, a distribuição de vantagens e desvantagens 

dentro dela”. 



O comportamento político pode ter sua dimensão na legitimidade ou 

ilegitimidade. O comportamento político legítimo é a política normal do cotidiano, os 

fatos rotineiros. Já o comportamento político ilegítimo viola as regras do jogo. Neste 

jogo sujo estão as atividades de sabotagem, denúncia de colegas, uso de buttons de 

protesto, dentre outras. 

KRAUSZ (1991) apresenta em seu trabalho uma crítica ao poder e sua 

eficácia. Em um primeiro momento, o autor afirma que há diferentes formas de 

manifestar o poder e que nada garante sua aceitação. Esta observação segue a 

linha de raciocínio da dependência de ambas as partes, o influenciado e o 

influenciador. 

O autor defende que a eficiência do poder depende do potencial do 

influenciador, o nível de aceitação do influenciado, a interdependência de ambos, a 

influência do contexto social e KRAUSZ (1991) ainda cita a afirmação de BURNS 

(1979): 

Mesmo os instrumentos mais aterrorizadores do poder, tais 

como exclusão, tortura, privação de alimento e água, poderão 

não afetar um masoquista ou um mártir...o poder só poderá ser 

analisado e mensurado na sua totalidade se for considerado no 

contexto da interação múltipla e na amplitude das relações 

causais. 

KRAUSZ (1991: 28) 

 

Resultados das relações de poder 
A relação entre o influenciado e o influenciador detona algumas 

conseqüências que refletem na cultura das organizações. As conseqüências das 

relações de poder refletem no comportamento das pessoas. 

SALAZAR (1998) apresenta cinco conseqüências das relações de poder que 

são as seguintes: 

 Obediência – é voluntária; isso exige um sistema de valores comum entre 

os membros organizacionais. 

 Conformismo – há conformismo comportamental no qual o receptor do 

poder obedece sem uma internalização das normas envolvidas e conformismo 

atitudinal em que há, ao mesmo tempo, obediência e internalização. 



 Poder e participação – a participação aumenta o poder daquele que o 

detém. Isso ocorre quando nem os detentores nem os receptores do poder são 

especializados em termos do problema existente. 

 Poder e comunicação – o sistema de comunicações é afetado pelas 

disposições de poder. Os sistemas de poder das organizações diferem muito 

conforme a natureza dessas organizações. 

 Percepções da autoridade – autoridade é percebida de quatro maneiras 

diferentes: 

-legítima, residindo nas regras organizacionais; 

-posição de um superior; 

-competência pessoal; 

-atributos pessoais do detentor do poder. 

Já ROBBINS (2002), em seu discurso, apresenta o comportamento defensivo, 

que é o comportamento reativo ou protecionista que busca evitar ações, 

culpabilidade ou mudanças. 

O autor afirma que a melhor estratégia política é a de evitar a ação; com isso 

ele apresenta seis meios bem conhecidos de se evitar a ação: 

 Superconformação – adesão rígida às regras, políticas ou precedentes 

evita a necessidade de serem consideradas as nuances de um caso. 

 Transferência de responsabilidade – transferir a responsabilidade de uma 

tarefa ou a tomada de decisão a outra pessoa. 

 “Fazer-se de bobo” – evitar a tarefa indesejada fingindo ignorância ou 

incapacidade. 

 Despersonalização – passar a tratar as outras pessoas como objetos ou 

números, distanciando-se dos problemas e evitando considerar as idiossincrasias de 

determinadas pessoas ou o impacto dos eventos sobre elas. 

 Esticar e suavizar – esticar, prolongar uma tarefa para você parecer sempre 

ocupado. Suavizar refere-se à prática de disfarçar as irregularidades no esforço ou 

nos resultados. 

 Protelação – apoiador em público, enquanto não faz nada ou quase nada 

particularmente. 

Outra postura defensiva apresentada e muito comum nas organizações é 

evitar a culpa dos resultados negativos reais ou previsíveis, seguindo algumas 

táticas, como: 



 Formalização – documentar rigorosamente as atividades para projetar uma 

imagem de competência e seriedade. 

 Segurança – evadir-se de situações que podem ter reflexos desfavoráveis 

sobre você. 

 Justificativa – dar explicações que possam reduzir sua responsabilidade por 

um resultado negativo e/ou pedir desculpas para demonstrar seu arrependimento. 

 “Bode expiatório” – colocar a culpa de resultados negativos em fatores 

externos. 

 Falsificação de imagem – manipulação de informações por meio de 

distorções, embelezamento, fraude, apresentação seletiva ou ofuscação. 

KRAUSZ (1991) apresenta as manifestações de poder diretamente ligadas à 

fonte contextual na forma de coerção, posição ou recompensa e pessoal na forma 

de conhecimento, conexão, competência interpessoal. 

 

O Poder no ambiente organizacional 
O poder no mundo organizacional representa domínio, status, uma posição 

favorável ou realização; e é também motivo de disputa, sabotagens, manobras 

estratégicas, coalizões, comportamentos que podem ser considerados antiéticos. 

Dentre os papéis dos gestores ou lideranças o exercício do poder e sua 

influência representa uma parcela significativa, reafirmando a importância do poder 

LEAVITT et al (1973) em RODRIGUES (1994), projeta o futuro dos administradores 

como administradores – diplomatas, negociadores, árbitros, destacando o poder 

legislador contra o autoritarismo e o poder coercitivo. 

Apesar de ser nítida a forma que o poder cativa as pessoas, sendo motivo de 

disputa, por outro lado, alguns associam o poder a uma concepção negativa e 

defendem que o poder “é aquele que corrompe as pessoas”. Este antagonismo 

representa um desafio para muitos autores que desenvolveram diferentes 

perspectivas sobre o tema. 

 

A polaridade no ambiente organizacional: Da autocracia coercitiva à 
democracia participativa 

Após as definições e características sobre poder, cabe analisar a “evolução” 

das práticas administrativas ligadas ao poder. Conforme os objetivos deste trabalho, 

serão tratadas a gestão autocrática e coercitiva e a gestão democrática participativa. 



A gestão tradicional autocrática coercitiva é a forma de “governo” imposta, 

que concentra as decisões nas mãos dos chefes, que impõe seu poder através de 

uma gestão do medo. Por outro lado, a gestão fundamentada na democracia 

participativa é a gestão do dialogo, das sugestões, da proatividade e 

comprometimento dos colaboradores. Maximiano (2002) em seus trabalhos 

estabelece uma associação entre o sistema autocrático e o democrático a estilos 

básicos de liderança: 

 

Estilo orientado para as pessoas 
Democrático 

Estilo orientado para a tarefa 
Autocrático 

Liderança orientada para as pessoas Liderança orientada para as tarefas 

Liderança orientada para as relações 

humanas 

Liderança orientada para a produção, 

para a produtividade ou eficiência 

Liderança orientada para a consideração 

ou para o grupo 

Liderança orientada para o planejamento 

e a organização 

Fonte: MAXIMIANO (2002:315) 

Verifica-se na evolução do homem que em alguns momentos históricos, 

dentro de organizações (governo, igreja, exércitos, associações...), ou estudando 

alguns pensadores, que a gestão autocrática e coercitiva sobrepõe o número de 

casos de gestão democrática que valorizam as pessoas como peça importante no 

mundo organizacional. 

Pelo lado da democracia participativa Maximiano (2002) destaca os sábios 

chineses, Confúcio (551-479 a.C.) e Mêncio (371-289 a.C.) que pregavam a 

meritocracia e defendiam a democracia. Mêncio, acreditando na natureza humana, 

dizia que o povo é o elemento mais importante de uma nação, seguido pelo espírito 

da terra e a agricultura e em último lugar os soberanos. Da mesma forma o autor 

apresenta como referência a administração democrática grega nas cidades-estados. 

A democracia participativa ateniense foi uma grande inovação, principalmente em 

uma época, há 2500 anos, em que prevalecia a monarquia aristocrata. Maximiano 

também faz referência as guildas do período medieval. As guildas eram associações 

de artesãos ou empresários que controlavam a produção, a distribuição de bens, a 

prática justa dos negócios e o treinamento. Apesar das guildas apresentarem uma 

estrutura hierárquica definida, com os mestres artesãos, e os diaristas e aprendizes, 

o processo decisório era coletivo e prevalecia um clima cooperativo. O autor ainda 



cita Mary Parker Follet, que na década de 20, afirmou que o homem era motivado 

por necessidades e desejos idênticos aos que o motivavam em outras 

circunstâncias. Uma dessas necessidades era o controle de sua situação. Ela 

acreditava que a coordenação, em lugar da intimidação, seria a essência da boa 

administração. A gestão democrática, que flexibiliza o poder e que valoriza as 

pessoas, pode ainda ser resgatada e analisada em outros casos. 

Em se tratando da gestão autocrática e coercitiva, esta prática é defendida 

por lideranças como Hittler e escritores como Maquiavel, que pregava: “o príncipe 

deve preferir ser temido a ser amado”, ou Taylor o “pai da administração”, que 

desconsiderava a natureza humana dos funcionários, classificando a mão-de-obra 

como vadia e que só se interessava pelos salários como contra-partida da 

organização. 

Mesmo no atual cenário organizacional que predomina os casos da 

autocracia coercitiva, algumas corporações trabalham na contra-mão desta vertente, 

flexibilizando o poder e valorizando os colaboradores. Uma das ferramentas que 

pode ser aplicada para a promoção de uma democracia participativa na gestão é o 

empowerment. Slack (1997) define empowerment como “dar autonomia ao pessoal 

para fazer mudanças no trabalho, ... podendo ser incorporado no trabalho em 

diferentes graus: envolvimento de sugestões, envolvimento do trabalho e alto 

envolvimento”. Através da aplicação do empowerment a empresa democratiza o 

poder e o controle, flexibilizando e agilizando os processos internos, concentrando 

poder nas mãos dos colaboradores, esperando uma maior motivação e 

comprometimento. Criando um ambiente com motivação e comprometimento, a 

empresa pode aumentar a amplitude administrativa, o número de colaboradores 

comandados por um gerente, e conseqüentemente, aplicar um downsizing, que é a 

redução da hierarquia e do quadro de funcionários, um enxugamento. Desta forma a 

empresa pode se posicionar estrategicamente mais competitiva, buscando uma 

maior produtividade e a redução de custos. 

A flexibilização do poder e a valorização do capital intelectual podem ser 

aplicadas também através de um programa para promoção de intra-

empreendedores, ou empreendedores internos. Segundo Pinchot (1989) o intra-

empreendedor é aquele que: 

Sonha e realiza o sonho. É aquele que assume a 

responsabilidade pela criação de inovações de qualquer 



espécie dentro de uma organização. O intrapreneur pode ser 

criador ou o inventor, mas é sempre o sonhador que concebe 

como transformar uma idéia em uma realidade lucrativa. 

Com um programa de apoio a formação de intra-empreendedores uma 

corporação pode promover um ambiente organizacional criativo e inovador, sendo 

que este ambiente pró-ativo é um dos requisitos básicos na formação de uma 

empresa bem sucedida. 

 

Considerações finais 

Acredita-se que esta sistematização teórica possa contribuir para a 

compreensão da natureza do poder e suas faces no ambiente organizacional. 

Diante dos conceitos de poder estudados no trabalho, verificou-se que alguns 

autores tentaram descrever o que é o poder e outros tentaram contribuir dizendo 

como utilizar o poder. É importante destacar que o poder só existe diante de uma 

situação em que se encontram um influenciado e um influenciador. A dependência 

entre as partes reflete na forma de poder exercido.  

O poder ou a forma de governo nas organizações em muitos casos 

personifica da postura do influenciador. Desta forma, o detentor do poder pode 

transparecer uma ou várias características que podem ser rotuladas pelo grupo ou 

no grupo, como: autocrático, democrático ou liberal. 

É estudando um grupo e conhecendo as bases ou fontes de poder, que fica 

fácil traduzir o tipo de poder exercido sobre o influenciado. Este diagnóstico é 

importantíssimo, pois, em alguns casos, os frutos do poder podem ser 

caracterizados como negativos, sendo fundamental o trabalho na base ou fonte do 

relacionamento. 

Ao analisar os tipos de poder vigente nas organizações, percebe-se que a 

gestão das organizações aproxima-se mais de um modelo autocrático e coercitivo, 

sendo uma tendência a ser considerada a gestão democrática e participativa. A 

gestão democrática e participativa pode ser traduzida em frutos como 

comprometimento, motivação, inovação, redução de custos e produtividade. Estes 

frutos podem compor os diferenciais competitivos de uma corporação. 

Diante da interpretação destes pontos ressaltados no trabalho, verifica-se a 

complexidade do tema poder na vida das organizações. Constata-se a importância 



que o poder têm nas organizações e espera-se que este tema possa ser explorado 

de forma a otimizar as organizações, tornando-as mais humanas e competitivas. 

É importante ressaltar que este artigo não teve a pretensão de aprofundar, 

analisar e revisar todos as contribuições, visões e perspectivas sobre o tema. 

Ficando assim, limitado aos aspectos propostos de focalizar alguns conceitos, 

características e resultados do poder no ambiente organizacional.  
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