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Resumo

Liderança é um tema recorrente no campo da
Administração, o que tem gerado inúmeras novas
teorias sobre o assunto e incontável bibliografia, quase
sempre focando as qualidades e características do líder
e da boa liderança. Este artigo propõe associar a
questão do poder e principalmente da liberdade ao
exercício da liderança mediante a utilização de uma
metáfora baseada na peça A Tempestade, de Shakespeare
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Abstract
Leadership is a subject in management that always
comes back to scrutiny and thus it has fostered
innumerable new theories and countless bibliographies;
almost always targeting the qualities and characteristics
of a leader and the best practices of such leadership.
This article however, aims at finding associations to
the puzzles of power and that of the freedom to fully
exercise leadership by means of a metaphor based on
the play "The Tempest" by William Shakespeare.
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Introdução

A Administração como Ciência Social que procurou
racionalizar-se ao extremo com o intuito de buscar
eficiência e eficácia máxima na gestão das organizações
esteve sempre, desde seu início, preocupada com a
questão do poder, da hierarquia e da liberdade. É de
conhecimento de todos, principalmente daqueles que
estudaram administração em algum momento de sua
vida, o que o exercício do poder e a sua distribuição
(hierarquização) lograram alcançar: impérios foram
construídos, grandes obras edificadas e imensas
conquistas alcançadas. Não falamos apenas de

metáforas com o objetivo de iniciar o estudo do poder
e da liberdade nas organizações, pois essas idéias
possuem um significado mais profundo, uma vez que
se pode identificar, desde os mais remotos tempos,
que o poder sempre esteve ligado a conquistas,
realizações, glórias e resultados e, no mundo dos
negócios, ao sucesso. Já a liberdade esteve mais
próxima de um ideal, de uma busca, de um privilégio,
de uma recompensa transcendental.

O ponto crítico da questão, no entanto, é a diferença
entre liberdade como conceito metafísico, caracterizada
pela ausência de restrições, e a liberdade prática, de
nosso dia-a-dia, a que efetivamente podemos usufruir,
a que está presente nas organizações, nas instituições,
nas empresas, na sociedade enfim. Shakespeare (1991),
por exemplo, em A. Tempestade, apresenta a liberdade
como uma verdadeira dádiva divina, algo que brota
dos sentimentos mais puros do ser humano,
completamente diverso dos valores materiais do mundo
exterior. Essa visão é exemplificada quando Próspero
(SHAKESPEARE, 1991 : 35) afirma que, ao chegar na
ilha, trouxe alguns volumes de sua biblioteca, que
prezava mais que o seu ducado e que Miranda, sua filha,
que não deixa de ser uma personificação da liberdade
(afinal foi por meio dela que Próspero garantiu a volta
para tudo que tinha perdido) tinha sido, para ele, um
anjo salvador "inspirada por uma força celeste"
(SHAKESPEARE, 1991 : 33).

Logicamente que a racionalidade administrativa não
privilegiou o estudo do conceito de liberdade
(metafísico), mas sim a liberdade prática (a possível) e
suas implicações na gestão das organizações e na
obtenção de resultados. No entanto, no início de um
novo milênio, quando todos já concordam que hoje
o maior valor das organizações está nas idéias,
iniciativas inovadoras e nos insights dos empregados -
melhor definidos como "colaboradores" - ressurge,



de forma dramática, a preocupação com um conceito
expandido, com uma liberdade mais ampla, que
funcionários devem, ou podem, gozar, a fim de
efetivamente trabalharem pela organização e não mais
para a organização. Nesse sentido, a liberdade, em
todas as suas acepções, ganha força no estudo da
Administração, em face das questões mais diretamente
relacionadas ao poder organizacional.

Assim a discussão que ora iniciamos sobre poder e
liberdade nas organizações, sob o ponto de vista
metafísico em face do pragmatismo gerencial, vem
contribuir de forma significativa para adoção de uma
nova perspectiva sobre a questão. Tal fato ocorre
porque o mundo moderno, apesar de toda sua
racionalidade, valoriza cada vez mais o lado humano,
a emoção, a intuição, pois já está mais que provado
que a solução para os problemas do ser humano está
nele próprio e na sua capacidade criadora.

A Hierarquia e o Exercício do Poder

A forma piramidal, como representação das relações
hierárquicas que determinam a autoridade e o poder,
está presente em todas as organizações conhecidas
(empresas comerciais, industr iais , de serviços,
religiosas, beneficentes, etc.). Atualmente, não se pode
deixar de reconhecer que as modernas empresas têm
procurado diminuir sobremaneira a quantidade de
níveis hierárquicos, achatando com isso a pirâmide
organizacional. Mas até hoje não se tem notícia de
qualquer organização que tenha tido sucesso absoluto
na eliminação total da hierarquia. Além disso,
permitimo-nos supor que os próprios faraós do Egito
queriam representar com suas pirâmides a forma de
organização do Império — forma essa que lhes
permitia governar com o máximo de eficiência e
eficácia para a época. E nada mais coerente que
quisessem, também na mor te , serem
permanentemente abrigados dentro de sua estrutura
organizacional.

De fato, o princípio da hierarquia organizacional é tão
bom que mesmo Moisés, ao fugir do Egito, levou
consigo essa idéia. Ao sentir a grande dificuldade que
era administrar a fuga de mais de "600.000 de pé,
somente de varões, sem contar os meninos... ovelhas,
vaca gado" (ÊXODO, 12; 37 e 38), resolveu dar
ouvidos a seu sogro Jetro, que, ciente dos problemas
do genro, sugeriu- lhe h ierarquizar o grande
empreendimento divino (ÊXODO, 18):

"21. E tu dentre todo o povo procura homens
capazes, tementes a Deus, homens de verdade,
que aborreçam a avareza; e põe-nos sobre eles
por maioirais de mil, maioirais de cem,
maioriais de cinqüenta, e maiorais de dez;
22. Para que, julguem este povo em todo o
tempo, e seja que todo o negócio grave tragam
a ti, mas todo o negócio pequeno eles o
julguem; assim a ti mesmo te aliviarás da carga,
e eles a levarão contigo;
23. Se tudo isto fizeres, e Deus to manar,
poderás então subsistir; assim também todo
este povo em paz virá ao seu lugar;
24. E Moisés deu ouvido à voz de seu sogro e
fez tudo quanto tinha dito;
25. E escolheu Moisés homens capazes, de
todo o Israel, e os pôs por cabeças sobre o
povo: maioirais de mil e maioirais de cem,
maioriais de cinqüenta, e maiorais de dez;
26. E eles julgaram o povo em todo o tempo;
o negócio árduo trouxeram a Moisés, e todo
o negócio pequeno julgaram eles."

Assim, fixando tarefas, delegando poder e autoridade,
definindo responsabilidades, estabelecendo diretrizes
e amplitude de atuação, em outras palavras, limitando
a liberdade e hierarquizando (ou ainda, aplicando a
forma piramidal), Moisés conseguiu cumprir com
êxito a sua missão. Tal arquitetura organizacional
permitiu ao ser humano a construção das mais notáveis

obras e a realização dos
mais incríveis
empreendimentos : um
princípio divino para a
Ciência Administrativa.

De fato, assim como o
poder, na visão de
Maquiavel (1979), era o
centro de tudo, também



para a Administração nos seus primórdios, ele era o
referencial ao redor do qual giravam todas as demais
coisas, o esteio de toda a ciência administrativa. Aliás,
é o poder e o seu exercício que, no fundo, explicam o
funcionamento de uma organização.

Ainda retomando Shakespeare (1991) em sua peça A
Tempestade, vê-se facilmente como o poder é sedutor,
corruptor das pessoas, a ponto de alguém ser capaz
de trair e destruir o próprio irmão por causa da sede
de mais poder e de mais influência política: "Os
servidores de meu irmão eram meus pares. Agora são meus
criados.... Onde se esconde a consciência? Se fosse frieira me
obrigaria a usar chinelos" (SHAKESPEARE, 1991 :77).
O poder é aí entendido como uma força inspiradora
dos sentimentos mais pérfidos e das paixões mais
desabonadoras. Portanto, a luta pelo poder não pode
nunca estar dissociada do estudo da Administração,
uma vez que, em última instância, é ele que todas as
organizações buscam. Essa questão é ainda mais
importante quando levamos em conta que não existe
poder bom ou ruim, mas tão somente diferenças entre
seu efetivo exercício que pode construir ou destruir.

Poder e Autoridade

A questão do poder e da autoridade dentro das
organizações é um ponto nevrálgico, principalmente
porque, por mais moderna que seja, ou por mais que
se tenha evoluído em sistemas organizacionais
a l t e rna t ivos , ainda não se conseguiu fugir
completamente do modelo burocrático.

Poder, segundo o entendimento mais comum, é a força
de mandar e de se fazer obedecido, enquanto
autoridade é o poder legalmente reconhecido. Para a
Administração, esses dois conceitos também são
válidos dessa forma.

O poder, portanto, realiza-se de vários modos, pois
alguém pode mandar e se fazer obedecido por diversos
meios: força bruta, inteligência, conhecimento, violência,
sedução, convencimento legítimo, etc. Nessa relação de
poder, estará sempre presente a figura de quem obedece
(subordinado, empregado, servo) e de quem manda
(chefe, patrão, senhor). O poder é exercido geralmente
com base em alguma característica, habilidade ou
capacidade presente em quem o detém, e que é aceita ou
pelo menos reconhecida pelos subordinados.

A autoridade pode também ser entendida como um
fenômeno psicológico, fortemente influenciado pelo
empregado, ao contrário do que preconizava a Teoria
Clássica da Administração de Taylor (1970) e Fayol
(1994). Isso porque o subordinado só aceita uma
ordem, quando a entende e compreende, a julga
compatível com seus objetivos e os da organização e
considera-se física e mentalmente capaz de cumpri-la.

No caso das organizações formais e burocráticas,
o poder está sempre ligado à hierarquia, ou seja, o
poder é função da hierarquia e é legitimado por
ela, estando ambos tão intimamente ligados que um
não pode existir sem o outro: não se concebe
hierarquia sem poder ou vice-versa. E interessante
perceber que, numa organização formal, o poder
realmente não pertence a ninguém concretamente,
mas tão somente aos cargos e posições exercidas.
Um empregado ao sair de uma empresa, mesmo
que seja seu presidente, deixa dentro da organização
o poder eventualmente exercido, a tal ponto de, no
dia seguinte, não ter nem autoridade para entrar no
portão principal da empresa. Mesmo o dono ou
os acionistas majoritários de uma empresa só têm
autoridade para decidir, opinar ou simplesmente
entrar na empresa, se isso estiver legitimado pela
organização, pois, do contrário, até mesmo o poder
da propriedade não se exerce automaticamente.
Observamos assim que, dentro da organização, a
Administração (burocracia) tem o poder de cercear
a liberdade e o poder até do proprietário.

Feitas essas considerações, fácil é perceber que o poder
está realmente concentrado na organização, que é mais
poderosa que qualquer um de seus membros. Um
exemplo concreto: o poder é da Microsoft ou de
William Gates III? Quem efetivamente "dobra" o
mercado? Hoje, sem sua empresa a respaldar-lhe,
pouca força teria o cidadão Bill Gates, ao contrário
de sua empresa, que literalmente faz as regras do
mercado. As megacorporações atuais transformaram-
se nos grandes senhores do mundo globalizado.

Nesse ponto, convém lembrarmos que, se as
organizações atingiram esse patamar de poder, é
porque, de alguma forma, nós tacitamente
autorizamos essa dominação, permitimos a nossa
própria perda de liberdade de escolha, uma vez que
somos nós que alimentamos o poder organizacional.
As empresas quanto mais são servidas (maior a
demanda por seus produtos ou serviços) mais se



fortalecem, a exemplo dos poderosos mencionados
por La Boétie (1987 : 15).
As organizações não podem se dar ao luxo de
perderem o poder que exercem sobre seus clientes

internos e externos, e por isso a tal da sedução, afinal,
à luz da racionalidade, não teriam qualquer poder de
manter a todos submissos. Aceitar a submissão é mais
uma questão de costume (LA BOÉTIE, 1987 : 24),
uma vez que a rigor sempre podemos nos revoltar

(sair da organização, comprar de outra empresa, etc),
buscar a l iberdade, ou, no limite, abdicarmos

completamente da situação a que nos acostumamos.

Ou seja, já nos acostumamos a ir ao supermercado
do lado, mesmo que cobre um pouco mais caro, já
nos acostumamos com as deficiências do atendimento
da operadora de telefonia, já nos acostumamos com
a pressão da chefia e assim por diante. Estamos todos
acostumados a servir, e quem nunca conheceu a
verdadeira liberdade não sabe exatamente o que ela

significa. Assim, se já nascemos submetidos, vamos
passar toda a vida dessa forma.

É fácil concordarmos com La Boétie, principalmente

quando diz que a manutenção do poder fundamenta-
se no fato de que há sempre algumas pessoas que tiram
proveito da situação e que também gozam de certas
regalias juntamente com o poderoso maior. São elas
que dão aos poderosos o apoio necessário para
manterem-se indefinidamente no poder.

A situação é ainda mais complicada quando chegado
o estágio de crescimento organizacional em que se
precisa começar a delegar responsabilidades, partilhar
o poder, compartilhar as informações, descentralizar,
enfim. Todo administrador defronta-se com o dilema
da descentralização em face da centralização em algum
momento da vida organizacional. A decisão é sempre

difícil, porque, quando descentraliza-se, perde-se em
visão global, em uniformidade de procedimentos, em
custos, para ganhar-se em agilidade, motivação,

comprometimento, decisões mais próximas das reais
necessidades de onde está a ação. Por outro lado, ao

optar-se por centralizar, ganha-se na eliminação de
esforços duplicados, melhor uso dos especialistas e
na consistência decisória, mas favorecem-se erros,
demora, desuniformidade, maiores custos.

Portanto, ao decidir entre centralizar e descentralizar,

ou ainda entre manter ou compartilhar o poder, o
gerente deve considerar primeiro os objetivos a serem

atingidos e depois avaliar os seguintes aspectos:

tamanho da organização, competência dos
colaboradores, conjuntura econômica, mercado alvo,
facilidades de comunicação e todos aqueles que
possam interferir no contexto.

Hierarquia, e Evolução no Processo Produtivo

É fácil perceber que a hierarquia e o poder de poucos
impõem sobre a maioria uma série de restrições à
liberdade. Assim os indivíduos ficam sujei tos a
normas, procedimentos , regras, determinados
comportamentos, etc. Na verdade, o que ocorre é
que cada um tem que abdicar de uma fatia de sua
liberdade para que seja possível atingir objetivos
comuns. Em outras palavras, na faina diária nas
organizações e na vida moderna de maneira geral, a
liberdade é caracterizada por limites, que, fundados
na rac ional idade humana, visariam única e
exclusivamente ao bem comum.

Partindo-se da premissa que a sobrevivência é o
objetivo final de qualquer organização (GEUS, 1998 :
XXIV), conseguido por meio da produção e da
lucratividade, pode-se inferir que o objetivo comum
(ou "bem comum") é justamente conseguir taxas cada
vez maiores de eficiência e eficácia. Esse foi o motivo
pelo qual, pouco a pouco, o trabalhador foi perdendo
poder sobre seu trabalho. Isso porque, para se
conseguir maior produtividade, faz-se necessário que
cada um dos trabalhadores perca um pouco de
liberdade. Tal fato fica bem claro quando analisamos
a evolução do processo produtivo desde o artesanato
até o surgimento das fábricas.

O sistema artesanal dispensa maiores considerações,
mas o que veio depois é que interessa aqui, pois, para
melhorar a produtividade, os empresários adotaram
um sistema denominado putting-out system. Esse sistema
consist ia em fornecer a matér ia-pr ima para o
produtor, que, por sua vez, manteve o controle sobre
a concepção e execução do trabalho, mas deixou de
decidir sobre preço, quantidade, qualidade, etc. Esse
sistema, no entanto, ainda dava muita liberdade para
o trabalhador, pois ele podia escolher quando, como
e em que ritmo trabalhar, o que, do ponto de vista do
empresário, era um sério entrave para o aumento da
produção. A única solução vislumbrada pelo capitalista
era intervir diretamente no processo produtivo,
reduzindo a liberdade do artesão e tirando-lhe
qualquer poder de decisão. Dessa forma, foram
reunidos vários trabalhadores para produzir nas



instalações do capitalista e sob supervisão dele: nasciam
as fábricas.

Esse novo sistema possibilitou a aceleração do
desenvolvimento tecnológico, uma vez que agora era
possível entender o trabalho e como era realizado, de
tal modo que se sucederam rapidamente inúmeras
invenções para mecanizá-lo: máquinas de fiar,
máquinas movidas à água, tear mecânico, máquina a
vapor, etc. Essa combinação entre tecnologia e
supervisão cerrada é o que hoje conhecemos como
sistema fabril. A partir de então, a produção obedecia
a um ritmo constante c o trabalhador estava obrigado
a respeitar horários fixos e normas rígidas, pois agora
o capitalista controlava todo o processo e detinha a
propriedade de máquinas, equipamentos, instalações,
matéria-prima, etc. Conclusão: o poder do capitalista
aumentou, e a liberdade do trabalhador diminuiu.

A mudança completa no modo de vida causou sérios
abalos sociais: revoltas de trabalhadores, leis punitivas,
urbanização descontrolada e o surgimento de duas
novas classes sociais - burguesia industrial e o
prole tar iado, que iniciaram a luta de c lasses ,
procurando a primeira manter o poder, e a segunda
alcançá-lo (MARX, 1980 : 940).

Participação e Liberdade nas Organizações

Muitos autores especializados cm Administração e
Gestão já escreveram sobre participação e liberdade
nas o rgan izações e no t rabalho. Mas para
administradores c gerentes, de fato, a preocupação
primeira, quando se fala de poder e liberdade, continua
a ser como a hierarquia, como exercício do poder e
instrumento para diminuir a liberdade do empregado,
pode conseguir maior produtividade deles. E esse foi
o pensamento predominante pelo menos até o final
dos anos o i tenta do século passado, quando se
começou a falar em organizações de aprendizagem,
inteligência emocional, empreendedorismo interno,
etc., ou seja, quando se começou a perceber que maior
liberdade c participação dos empregados podiam
gerar maior valor e retorno para a empresa, ou ainda,
em outras palavras, quando se começou a perceber
que l i be rdade também pode gerar maior
produtividade.

Nesse sentido, as experiências realizadas em Hawthorne
(MAYO, 1972) marcaram a virada da Ciência
Administrativa no trato dos problemas humanos no
trabalho e nas organizações. Muito embora tais estudos

tenham focado muito mais a influência dos fatores
psicológicos na produtividade do operário, do que,
de fato, a questão da liberdade e participação no
trabalho, não se pode deixar de reconhecer que
diversas conclusões apontaram para a necessidade de
se promover o envolvimento e de se dar maior
liberdade aos funcionários para realização de suas
tarefas.

É bem verdade também que a questão da participação
dos empregados foi retomada, de maneira mais incisiva
na prática administrativa, a partir da década de 1950
com os círculos de Controle de Qualidade — CCQs
da Toyota (OHNO, 1997), embora pouco tenham
eles, realmente, a ver com liberdade. Na verdade, eram
uma oportunidade de o empregado opinar sobre o
seu próprio trabalho e, mesmo assim, apenas para
solucionar problemas que lhes eram diretamente afetos.

A questão que salta aos olhos então é que não basta
apenas a organização querer que o empregado tenha
mais l iberdade, faz-se necessár io que próprio
empregado também deseje sua liberdade. Ressalta-se
assim a importância da vontade do homem (do
trabalhador moderno) na sua própria libertação.

A criação de valor está no âmago das empresas e é a
fonte de seu poder, pois elas precisam transformar
insumos em produtos ou serviços melhores do que
os das demais, ou até mesmo em produtos que outras
empresas não consigam oferecer. Rousseau (1999 :112)
já dizia que os poderosos "só dão valor às coisas de
que gozam por estarem os demais privados delas".
Na nossa sociedade consumista, as coisas têm valor
(ou maior valor) justamente por não estarem acessíveis
a todos e o preço caro é, além de uma indicação de
valor, uma barreira para evitar que todos as possam
ter, ou seja, um modo de manter a maioria privada
dessas mesmas coisas. E por causa dessa necessidade
de criar e aumentar valor e, conseqüentemente seu
poder, que as empresas vêem-se obrigadas a extrair o
máximo de iniciativa, participação e contribuição de
seus empregados.

Tal necessidade recrudesceu nas últimas décadas em
função da globalização dos mercados, fato que permitiu
o acirramento da concorrência em níveis nunca antes
observados. Por isso, a repentina valorização do
empregado como recurso humano (no sentido lato) e
não mais como apenas mais um insumo produtivo, uma
vez que esse recurso dispõe de algo que nenhum outro
insumo possui: a capacidade de criar.



Como só criamos quando nos sentimos livres, quando
estamos bem conosco e com o ambiente que nos
cerca, fica fácil entender por que é tão crucial para as
organizações que seus empregados sintam-se livres. E
preciso que eles queiram contribuir, inovar e,
conseqüentemente, criar mais valor. Antes, quando o
trabalho manual era mais importante que o intelectual
(pelo menos em quantidade de postos de trabalho),
tal preocupação ainda não era muito visível, mas, a
part ir do momento em que o desenvolvimento
tecnológico começou a fazer diferença e que se
verificou que a capacidade mental do ser humano era
um recurso extremamente valioso a ser melhor
explorado, as organizações voltaram-se avidamente
para seu melhor aproveitamento.

Os Limites da Liberdade

Na sociedade e nas organizações, mesmo os mais
poderosos estão sujeitos a certas regras e limites, nem
que sejam limites éticos ou morais não formalmente
explícitos. Portanto, o exercício da liberdade não
prescinde de limitações, as quais existem justamente
para evitar que a ambição e os desejos descontrolados
de uns poucos possam, em nome da liberdade desses,
oprimir e maltratar a maioria. Pensando no caso
extremo de um ditador, com poderes absolutos, o
Direito Natural, presente em todas as coisas, entendido
como "Justiça" ou "vontade de Deus", também
imporia limites à Liberdade dos que, teoricamente,
poderiam desfrutar de uma liberdade sem limites. No
caso de grandes corporações, pode-se observar que
mesmo o Presidente do Conselho de Administração
tem um conjunto de obrigações a cumprir, que limita
o seu poder e pode, em caso de não observância,
levá-lo à destituição do cargo. Em última análise, o
que se procura preservar é o interesse da maioria, e
quem não respeitar esse princípio está sujeito à perda
de seu poder.

E claro que há muitos aspectos a serem considerados
quando falamos sobre o interesse da maioria, pois,

Cidadão1 está escrito, e ninguém discorda, que a lei é a
expressão da vontade geral. Ocorre que, até o momento,
todos os esforços foram em vão para resolver a
verdadeira questão da determinação da vontade geral,
uma vez que, a rigor, essa vontade é apenas a vontade de
uma maioria eventual e, pior, facilmente influenciável e
controlável. A maioria, portanto, é apenas representada
por uma minoria e como a ninguém é obrigatório fazer
ou deixar de fazer algo a não ser em virtude da lei, esses
privilegiados legisladores terminam por representar a
vontade de si mesmos.

Burocracia, Liderança e Poder nas Organizações

Burocracia - do francês, bureaucratie, bureau, oficina,
escri tório - (LAROUSSE, 1998) s ignif ica
originalmente o poder dos membros do aparelho
Adminis t ra t ivo Es ta t a l ou não. As pr imei ras
burocracias rudimentares já eram identificadas nos
impérios Assírio, Babilônico, Egípcio, Romano e
Chinês, portanto há mais de 4000 anos. No entanto, é
com a Igreja Católica, que herdou do Império
Romano seu aparelho administrativo, que a burocracia
começou realmente a se desenvolver e dominar como
paradigma administrativo mundial.

Weber (1976 : 22) chamava às antigas burocracias de
patrimoniais; eram muito menos eficientes que as
modernas burocracias, ditas capitalistas que, também
segundo o sociólogo alemão, seriam a expressão máxima
e concreta da racionalidade capitalista ao adequarem
corretamente os meios aos fins. Para os socialistas, no
entanto, a burocracia representava sério perigo para o
trabalhador na medida em que c um instrumento
administrativo relativamente autônomo, com metas c
objetivos nem sempre favoráveis à classe trabalhadora.

Weber classificou, para fins de compreensão do
desenvolvimento do modelo bu roc rá t i co de
organização do aparelho administrativo, a sociedade
e a autoridade de acordo com a seguinte tipologia.

por mais que a
racionalidade humana e
organizac ional tenha
procurado vencer esse
dilema, a questão ainda é
mal resolvida. Por
exemplo, no artigo 6° da
Declaração dos Direitos
do Homem e do



Com o surgimento do capital ismo e o
desenvolvimento de uma economia cada vez mais
m o n e t a r i z a d a e o conseqüen te aumento da
complexidade das tarefas administrativas, a burocracia,
por suas superiores qualidades técnicas como modelo
de aparelho administrativo, encontrou as condições
ideais para seu crescimento. James Burnham (1905-
1987), sociólogo norte-americano, chegou mesmo a
defender em seu livro A revolução dos gerentes, de 1941,
que a evolução do capitalismo levaria ao gerencialismo,
sistema no qual os tecnocratas é que deteriam o poder
e liderariam não só as organizações, mas a sociedade
corno um todo, de maneira mais eficaz e eficiente,
como se fosse uma grande empresa.

Ao referimo-nos à burocracia, logo se faz necessário
correlacionar o poder burocrático ao que se convencionou
chamar de liderança, pois são
dois conceitos muito
próximos, uma vez que o líder
é o detentor do poder, já que
está sempre em interação
com outras pessoas ,
moldando-lhes ou alterando-
lhes o comportamento,
exercendo inf luência ,
portanto, exercendo poder
sobre elas. Assim, o líder tem
poder, que é a capacidade ou
potencial de influenciar a

de autoridade e, portanto, de poder, mas nem sempre
os líderes são aqueles que ela gostaria que fossem. As
organizações escolhem e designam gerentes, chefes,
supervisores, investindo-os de cargos que representam
poder e têm, portanto, autoridade. A liderança, no
entanto, deve ser conquistada por cada um desses
empregados se lec ionados e muitos deles não
conseguem isso, mos t rando que a l iderança é
independente da vontade da organização e de seu
poder legalmente reconhecido.

Há várias teorias (MARINHO, 2004 : 15-21) que
tentam explicar a liderança. Por exemplo, a teoria dos
estilos de liderança reconhece maneiras diferentes de
um líder or ientar o compor tamento de seus
subordinados de acordo com diversos fatores, como
demostra a tabela seguinte.

maneira de outro agir. Esse poder, entretanto, pode ou
não ser concretizado, uma vez que é prerrogativa do
líder exercê-lo em sua plenitude.

Quando uma organização dota alguém de poder, ela
o está invest indo de autoridade, que é o poder
legítimo, uma vez que foi socialmente reconhecido e
aceito. E bom ressaltar, no entanto, que muitas vezes
a pessoa, em virtude de seu papel na organização, tem
autoridade e poder, mas não tem a liderança de fato,
que pode estar sendo exercida por um líder informal.
Por outro lado, todo líder tem poder, mesmo que
esse poder não seja reconhecido e aceito formalmente.

De fato, o que se percebe é que os líderes costumam
adotar um determinado estilo de liderança de acordo
com a situação e o perfil de seus liderados, não
existindo, portanto, um estilo melhor ou pior, mas
tão somente estilos mais ou menos adequados a
determinados objetivos e ao respectivo contexto em
um dado momento ou situação. É claro que existem
líderes que caracteristicamente fazem mais uso de um
estilo do que outro, mas a eficácia de sua liderança
está diretamente relacionada à sua capacidade de adotar
o estilo certo na ocasião certa. Por isso, diz-se que os
líderes passeiam em um continuum de liderança, indo
freqüentemente de um extremo a outro.

Por esse caráter, até certo
ponto incontrolável, é que
a liderança é tão estudada e
discutida pelos teóricos da
A d m i n i s t r a ç ã o . As
empresa s podem dotar
alguns de seus empregados



Dessa forma, é importante que o líder ou gerente,
antes de selecionar o estilo de liderança a ser adotado
para enfrentar determinada situação, leve em conta
a t a re fa ou t raba lho a ser executado, as

características de seus subordinados, a cultura da
organização , o c o n t e x t o social e pol í t ico do

momento, grau de confiança no grupo, experiências

anteriores, restrições de tempo, custo e qualquer
outro fator que considere relevante para atingir os
objetivos propostos.

Observe-se a semelhança ent re o continuum de

liderança e o processo de construção política ao longo
do desenvolvimento das instituições governamentais.

Maquiavel (1979 : 19) menciona que as cidades
surgiram, primeiramente, por "motivos de segurança,
por medo que os homens t inham de seus
semelhantes, ou, em último caso, para a glória de
um príncipe", o que era a situação menos comum.
No processo, foram desenvolvendo-se as formas de

governo (monárquico, aristrocrático e popular), com
suas deficiências e virtudes, sempre marcadas pelo
embate entre o poder dos governantes e o desejo de

liberdade dos governados. Assim também o conttnuum

de liderança está sempre marcado pela disputa entre
o poder da organização e o desejo de liberdade de
seus empregados.

Gera lmente , para t rabalhos de elevada
complexidade, deve-se adotar um estilo mais liberal
(popular), que tem maior potencial de estimular a
criatividade, enquanto que para tarefas simples e

rotineiras pode-se, com bastante eficácia, optar por

um estilo mais autocrático (monárquico). No
entanto, essa regra não é fixa e a questão de estilos

de liderança é realmente uma das mais controversas
na Teoria Administrativa, uma vez que, mesmo para
um único subordinado, um mesmo gerente pode
adotar diversos estilos diferentes ao longo da

execução de um mesmo trabalho.

Na verdade, o que ocorre é que ninguém suporta

estar o tempo todo submetido a controles rígidos,
pois grande é a infelicidade de estar sujeito "a um

senhor que pode ser mau quando quiser, sem
qualquer controle externo" (LA BOÉTIE, 1987 :
10). Ou se j a , é necessár io , até para manter o

controle, que haja flexibilidade na maneira de exercer
o poder, pois do contrário o subordinado

(colaborador, cliente) poderá deixar de aceitar o
poder a que está submetido.

Liberdade, Poder e Ação nas Organizações

Douglas McGregor (1960. Apud Montana e Charnov,
1999 : 217) definiu dois tipos de gerentes, X e Y, e
caracterizou o primeiro como tradicional, que acredita
que os subordinados precisam de supervisão constante,
que não gostam de trabalhar, preguiçosos, que são
motivados apenas por interesses próprios, enfim, uma
visão de homo economicus. Ora, a Teoria X é a visão
maquiavélica da natureza humana, (homens, por
natureza, injustos), segundo a qual "todos os homens
são maus" (MAQUIAVEL, 1979 : 29). São os tipos
de gerentes que correspondem ao príncipe e que
seguem a cartilha que busca o poder e sua manutenção
como o fim de tudo.

Os gerentes Y, por sua vez, seriam aqueles mais
modernos , com uma visão positiva de seus
subordinados, para quem esses são pessoas capazes,
dispostas a colaborar, responsáveis, altruístas, em
outras palavras, naturalmente dispostas a fazer um
bom trabalho, desde que haja condições para isso. É
a visão rousseauniana do homem bom por natureza,
segundo a qual somente quando o homem passou a
viver em sociedade e a estabelecer preferências, ou a
dar mais valor a algumas coisas do que a outras é que
nasceram de um lado "a vaidade e o desprezo, e, de
outro, a vergonha e a inveja (...) compostos funestos à
felicidade e à inocência" (ROUSSEAU, 1999 : 75),
inviabilizando, dessa forma, a convivência pacífica
entre as pessoas.

De fato, Rousseau (1999 : 75-76) explica a origem do
mal através de uma reflexão crítica sobre a sociedade
de sua época e, segundo ele, há dois tipos de
desigualdade entre os homens: a natural ou física e a
moral ou política. A primeira é fruto do próprio ser
humano, pois "o homem encontrava unicamente no
instinto todo o necessário para viver no estado de
natureza", enquanto que a segunda é produto direto
da socialização do ser humano, pois as "paixões que
são obra da sociedade é que tornaram as leis
necessárias". Portanto, somente a partir da convivência
em sociedade e com o conseqüente surgimento da
propriedade privada é que apareceram todos os
motivos para confrontos e divergências, pois o
homem, por natureza, é bom. Os gerentes Y, portanto,
têm a consciência de que essa brutalização humana e a
busca cega pelo poder constituem uma situação
contingencial que pode ser revertida através de uma
valorização do empregado como pessoa humana.



Ainda segundo a visão rousseauniana, no final da
década de 1970, William G. Ouchi (1987) em seu livro,
Teoria Z: como as empresas podem enfrentar o desafio
japonês, estendeu um pouco a teoria de McGregor,
adaptando-a ao modelo japonês de administrar:
decisão consensual e em grupo, emprego vitalício,
participação do empregado na definição de melhorias
do próprio trabalho, qualidade de vida. Trata-se,
portanto, não de uma teoria nova, mas de um conjunto
de técnicas gerenciais influenciadas pela filosofia c
pelos costumes japoneses, no qual o poder é mais
facilmente compartilhado com os funcionários, de
modo que esses tenham mais liberdade de ação sobre
seu trabalho.

Observe-se a similitude entre os princípios da Teoria
z e o processo de construção da política, que passa,
necessariamente, pela participação das pessoas, que
podem e devem ter efetiva ação, a fim de garantir sua
liberdade. Maquiavel (1979 : 32) já afirmava que:

"cada Estado deve ter costumes próprios, por
meio dos quais os populares possam satisfazer
sua ambição, sobretudo nas cidades onde os
a s s u n t o s impor t an t e s são decididos com
mterveniência do povo. O desejo que sentem os
povos de ser livres raramente prejudica a
liberdade, porque nasce da opressão ou do temor
de ser oprimido".

E, ainda, reforça a ação coletiva ao afirmar que um
bom governo, menos propenso a abusos é aquele em
que "povo, aristocratas e príncipe governam em
conjunto" (MAQUIAVEL, 1979 : 26).

Considerando que estamos na era das organizações,
que suplantam o poder estatal com suas redes de poder
e influência transnacionais, fácil fica entender que esse
mesmo desejo de liberdade agora se expressa dentro
das empresas modernas, onde os empregados têm o
seu espaço político mais acessível, pois, afinal, a maior
parte de seu tempo é gasta dentro das organizações.

Podemos, portanto, afirmar que assim como a política
constrói-se a partir da ação popular - uma vez que
desde o início as pessoas se dispuseram a viver em
sociedade, acatar leis e criar instituições unicamente

com o in tu i to de garant i r que "o veneno" não
c o r r o m p e s s e o corpo social - também as
o rgan izações modernas , com uma visão mais
holística c sistêmica do processo administrativo, tem
procurado incentivar a participação dos empregados

com o intuito de permanecerem no mercado e
tornarem-se mais competitivas, pois essa é uma
maneira bem e f ic ien te de garan t i r a própr ia
sobrevivência organizacional.

Considerações Finais

Os dois últimos séculos têm em comum a grande
quantidade de mudanças na sociedade c um maior

ímpeto ao comércio e às comunicações, pois as
pessoas começaram a ter mais facilidades para trocar
idéias e conhecer experiências d i fe ren tes . As
organizações, por sua vez, cresceram e chegaram a

um gigantismo e poderio nunca antes visto em nossa
história. Passaram a ditar normas e a criar regras,
controlar a vida de seus empregados e até mesmo de
seus clientes.

Ainda no início do século XX houve um
recrudescimento do conservantismo com as grandes

empresas recorrendo cada vez mais ao Estado em
busca de proteção e ajuda (ROTHBARD, 1988 : 43),
ao mesmo tempo em que os mov imen tos de
esquerda começaram a expandir-se com ações de
reconhecido sucesso. Tanto na direita quanto na
esquerda, o que se verificou foi, sem dúvida, a

transformação do Estado e, posteriormente, das
grandes organizações, em máquinas burocráticas,

capazes de f aze r as pessoas agirem de forma

padronizada, sem liberdade de escolha.

Neste ainda novo século, percebem-se novas grandes
mudanças e maior facilidade para comunicação, troca
de idéias e experiências e, mais uma vez, vemos as
organizações galgarem um novo patamar de poder e
supremacia, quando literalmente deixaram para trás

fronteiras nacionais e estabeleceram como mercado
todo o globo. Hoje, nem esquerda nem direita, mas o
mercado, ou quem sabe uma propalada terceira via, é
a proposta de solução.

A liberdade, agora, não é apenas um ideal, mas tem-

se mostrado possível na medida em que as pessoas
podem gozá-la em diferentes níveis. As organizações

estão preocupadas em prover seus empregados de

l iberdade s u f i c i e n t e para fazê- los sen t i r em-se

responsáveis pelos destinos da empresa, e eles, por

sua vez, mostram-se não só preparados, mas também
ávidos por usufruir desse direito inato. Provavelmente,
este nosso século XXI trará um modelo alternativo
mais ao centro, pois a tal da aldeia global permitirá



com mais facilidade buscarmos alternativas nos quatro
cantos do mundo.

A globalização e a internet estão nos proporcionando
o conhecimento de uma liberdade que até então não
conhecíamos. A percepção da liberdade aguça-se na
medida que o indivíduo já tenha experimentado a
ausência de liberdade; do contrário, a liberdade não
é consciente. Tendo o trabalhador conhecido as
formas mais tradicionais de administração, e por estar
agora diante de novas maneiras de gestão das
organizações, não suporta mais trabalhar sob coerção.
Saber que existe e é viável a liberdade no trabalho
deixou o funcionário consciente e avesso a sutis
f o r m a s de con t ro l e pregadas por t écn icas
administrativas pouco honestas.

Por isso, é preciso que, de fato, as organizações
modernas procurem est imular a l iberdade,
t rans formá- la em um componente da cultura
organizacional, pois é ela que permite a inovação, a
criatividade e a efetiva participação dos empregados
na cons t rução do fu turo das empresas. O
conservadorismo tem que ser deixado de lado, uma
vez que é um grande opositor da liberdade, tanto que
já foi completamente desacreditado pelas revoluções
ainda em séculos anteriores (inglesa, francesa, norte-
americana) e pela expansão do comércio e da indústria
(ROTHBARD, 1988 : 18-19).

Em outras palavras, não há mais espaço para posturas
obscurantistas. A solução também não está nas idéias
mais à esquerda, pois essas não se mostraram nem
um pouco estimuladoras da liberdade, antes pelo
contrário, a esquerda sempre foi um "movimento
confuso, de cunho intermediário", pois "tenta alcançar
fins liberais pelo uso de meios conservadores"
(ROTHBARD, 1988 : 32). O liberalismo, por sua vez,
entrou em decadência, segundo Rothbard (1988), por
"deterioração interna", assim como o conservantismo
em face do socialismo. O que se faz necessário é,
portanto, uma ação sincera e verdadeira, no sentido
de realmente criar um ambiente organizacional
propício ao efetivo axercício da liberdade, sem
ideologias ou interesses difusos.
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