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Poder e seus impactos nas organizações

Concentração x Relações

Morgan (1986)

• Autocracia

• Burocracia

• Tecnocracia

• Codeterminação

• Democracia representativa

• Democracia direta

Tipos mistos



Natureza do poder nas organizações

“A possui poder sobre B no grau em que ele pode forçar B a fazer algo que B, de 

outra forma, não faria” (Dahl, 1957).
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Relações de Poder

Dependência

Dirigentes

x

Trabalhadores

Relação entre áreas

Horizontal

Poder x Autoridade



Tipos de Poder, segundo Weber (1947)

• Autoridade racional-legal

• Autoridade carismática

• Autoridade tradicional

Fontes de Poder (Bacharach e Lawlec,1980)

• Cargo

• Características pessoais

• Especialização

• Oportunidade



Relações Horizontais de Poder
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Estrutura Poder

Fixa Móvel

Jogo de 

soma 0

Fatores Externos



Obediência

Autoridade 

(respeito)

Coação 

(punição)

Envolvimento Conflito



Bases do Conflito, segundo Katz (1964)

• Conflito funcional induzido por vários subsistemas no interior das

organizações.

• Rivalidade hostil ou concorrência amigável.

• Conflito hierárquico que surge de lutas que envolvem interesses de

grupo a respeito das recompensas organizacionais em forma de

status, prestígio e premiação monetária.



Técnico

Presidente

Gerente

Papa Colega

Liderança

Em uma organização, a liderança é muito importante, mas

não é o único fator de seu sucesso ou fracasso.



“A liderança parece ser uma solução extremamente fácil para todo

problema que estiver perturbando uma organização. Buscar uma nova

liderança pode mascarar arranjos estruturais inapropriados, distribuições

de poder que impedem ações eficazes, falta de recursos,

procedimentos ultrapassados e outros problemas organizacionais mais

básicos” (p. 126).



O que é liderança?

“Liderança é uma forma especial de poder, intimamente relacionada

à forma “referencial” discutida brevemente anteriormente, pois

envolve a habilidade baseada nas qualidades pessoais do líder, para

incentivar a concordância voluntária dos seguidores em uma ampla

variedade de assuntos. Liderança se distingue do conceito de poder

por acarretar influência, isto é, mudança de preferências, ao passo

que o poder implica somente que as preferências dos subordinados

são mantidas suspensas” (Etzioni, 1965, apud Hall, p. 127).



Liderança Poder

Estreita x Distante

Liza



Tarefas de um líder

• Definir a missão e o papel institucional.

• Incorporação institucional do propósito (ação e decisão).

• Defender a integridade da organização (interna e externa).

• Resolução de conflitos.

É a persuasão dos indivíduos e a geração de ideias e decisões 

inovadoras que diferenciam liderança de simples posse do poder.

Além da posição ocupada, o papel da liderança exige que o 

indivíduo se comporte de modo a concretizar as expectativas dos 

seguidores.



Estilos de Liderança

Autoritária
Orientada às 

Pessoas

Execução de 

Tarefas
Socioemocional



“O líder solidário é caracterizado por [...] orientado aos empregados,

apresenta comportamento democrático, adota a supervisão geral e

tem consideração por seus subordinados. O líder autoritário, por outro

lado, apresenta uma possibilidade muito maior de apoiar-se no poder

de sua posição e aplicar mais a punição” (Filley e House, 1969, apud

Hall, p. 131)


