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Oculto ou não, um dos principais elementos presentes nos relacionamentos é o poder. No dia-
a-dia, ele é uma das maiores buscas. Da sensualidade presente no batom vermelho da mulher 
à demonstração de força e fúria com a paixão pelo futebol do homem, estamos todos 
buscando ficar na frente do outro. 
 
Entretanto, independentemente do objetivo, conquistar, tomar posse e se manter no poder 
não é fácil. No filme Batalha em Argel, um guerrilheiro, muito feliz, conversa com outro 
guerrilheiro e agora presidente Mohamed Ben Brahim Boukharouba: “Assumimos o poder! 
Hoje é o melhor dia da minha vida!”. O líder responde: “Não se iluda. Organizar uma revolução 
é trabalhoso. Vencer é extremamente difícil. Prepare-se! Permanecer no poder é quase 
impossível”.  
 
No ambiente profissional, essa dinâmica se repete e, conforme o caso, é potencializada. Isto se 
percebe nos relacionamentos diante de momentos de mudança organizacional. Quanto mais 
elevado é o cargo ou sua importância diante dos que estão ao seu redor, maior é a dedicação 
para se manter no mesmo a qualquer custo. 
 
Por essas razões, a afirmação do referido presidente se aplica, absolutamente, a todas as 
situações. É comum desejar uma pessoa, um emprego ou um cargo. Difícil é se envolver e 
conquistar. Quase impossível é ter uma relação duradoura mantendo-se respeitado, admirado 
ou ter sucesso no cargo “x” e continuar crescendo em destaque e importância dentro de uma 
mesma organização – não falo dos profissionais de vitrine. 
 
Nada, absolutamente nada, acontece de repente ou por acaso. 
 
Faço esta afirmação neste momento por que é vital entender que nossa atual visão, valores e 
comportamentos possuem raízes no passado. Aprendemos a “ter que” satisfazer, obedecer ou 
agradar nossos educadores. Essa educação ou “educastração” criada pelos adultos marginaliza 
e desrespeita a criança que aprende a se submeter ou a reproduzir as situações opressivas e 
perversas. 
 
Temos então um grande dilema. Por um lado, as empresas necessitam de criatividade e 
melhorias contínuas na produtividade. Por outro, encontra-se uma larga oferta de pessoas, em 
sua maioria com raízes rígidas e/ou submissas. Este dilema gera um ambiente de trabalho no 
qual se assiste a alternância de momentos muito competitivos e de alto nível de desgaste; e 
outros nos quais impera a passividade e a dependência com relação ao “poderoso chefão”. 
 
Sob essa ótica, um ambiente de trabalho cooperativo, com unidade, foco e alinhamento na 
conquista de objetivos passa a ser uma raridade. A experiência mostra que a melhor estratégia 
para a mudança desse cenário é assumir o poder de conhecer e conduzir melhor como cada 
um constrói o relacionamento entre subordinados – superiores e vice-versa. 
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