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DOSSIÊ

Há alguns anos se dizia nos solenes claustros de Harvard que “é mais fácil falar de 
dinheiro –e mais fácil ainda, de sexo– do que falar de poder”. Porém, em outra 
usina de idéias como é Stanford, Jeffrey Pfeffer não hesitava em ministrar cursos 

e escrever livros que se transformaram em obras de referência sobre o assunto, como 
Managing with Power, onde reconhecia sem rodeios que o poder desperta sentimentos 
ambivalentes. Todos admitimos que o poder é uma faculdade desejável porque parece 
necessário ao sucesso, mesmo sem apreciá-lo.

Essas emoções que o poder desperta, que podem chegar ao extremo do desprezo 
mais absoluto, são conseqüência de dois fatores. O primeiro: o fato de saber que as 
mesmas estratégias e procedimentos usados para alcançar objetivos positivos podem ser 
utilizados com intenções nefastas. O segundo: a experiência educacional, em qualquer 
nível, geralmente ensina que o sucesso na vida é uma questão de esforço individual e 
tira importância da interdependência. “Não é assim”, afirma Pfeffer. “O sucesso é, com 
freqüência, conseqüência do trabalho em equipe e de quão bem os indivíduos possam 
coordenar suas atividades.”

Nesta entrevista exclusiva, Pfeffer faz reflexões sobre algumas questões delicadas em 
torno do assunto, desde os símbolos de poder, reais e percebidos, até os atributos ou 
qualidades pessoais necessários para conseguir detê-lo e retê-lo –sem se omitir em temas 
tão escorregadios como as lutas políticas e as concorrências internas.

Em seu livro Managing with Power, o sr. afirma que “administrar o poder” significa “reconhecer a 
existência de interesses diversos” em qualquer tipo de organização. Em uma empresa, nesse jogo 
de interesses diversos, alguns departamentos ou grupos conseguem impor-se sobre os demais. 
Nos anos 80 e 90, por exemplo, muitos consideravam que o departamento financeiro encabeçava 
o ranking dos poderosos... Quais são os departamentos ou grupos que tradicionalmente detêm 
mais poder?

A resposta depende de muitos fatores organizacionais e também do ambiente de ne-
gócios de cada país. No Japão, por exemplo, não acontece o mesmo que na Alemanha ou 
nos Estados Unidos. No Japão, as áreas de produção e de recursos humanos são as mais 
poderosas. Nos Estados Unidos, é o departamento financeiro. Na Europa, engenharia, 
produção e pesquisa ainda gozam as vantagens do poder.

Atributos  
& símbolos
Em entrevista exclusiva, Jeffrey Pfeffer, a maior 
autoridade de Stanford quando o assunto é poder, 
ensina a avaliar a distribuição de poder em uma 
organização e afirma que os executivos inovadores são 
os que mais tendem a acumular poder atualmente
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“[Os profissionais 

de RH] carecem  

da vontade e 

da habilidade 

necessária para 

potencializar 

sua posição 

estratégica para 

acumular mais 

poder”

Por que o sr. diz “ainda”? Quais as tendências ou mudanças efetivas na distribuição de poder que 
o sr. detectou nos últimos anos?

Não muitas. Esses processos são lentos. Eles “se estendem” através das décadas, 
não em poucos anos. E o fenômeno de maior impacto, o que mais altera a paisagem  
do poder, é a mudança, principalmente quando gera contingências ou incertezas ou 
quando afeta questões que as empresas consideram críticas. Por exemplo, a crescen-
te importância dos mercados de capitais, tanto nos Estados Unidos como em outras 
partes do mundo, foi o que reforçou o poder do departamento de finanças nas orga-
nizações.

Em outros lugares, como no Japão ou nos países europeus, a maior preocupação é 
com a produção ou a gestão das pessoas. Cabe destacar que, na Europa, também vêm em 
primeiro lugar a área de pesquisa e desenvolvimento e, mais recentemente, a que se ocupa 
da inovação –e é esta que seguirá escalando posições. Naquele continente o panorama é 
levemente diferente: não se coloca tanta ênfase nos mercados financeiros como acontece 
nos Estados Unidos.

As empresas do Brasil e da Argentina pareciam enfatizar a produção antigamente e hoje prevalece 
o departamento financeiro… O sr. tem dados sobre o Brasil ou o restante da América Latina?

Infelizmente não.
 

Por que só no Japão se privilegia a área de RH? Levando em conta que o talento cresce em impor-
tância como fonte de poder, o RH não deveria ser mais poderoso? Com freqüência, os diretores da 
área se queixam de que a alta gerência não os escuta. Por quê?

A resposta é muito simples. Para ter poder são necessárias três coisas e o departamento 
de recursos humanos parece carecer de duas delas. Esses três elementos imprescindíveis 
são: a vontade ou interesse de exercer o poder, a habilidade para fazê-lo e uma posição 
na estrutura que lhe dê algum poder. O problema é que a maioria das pessoas em cargos 
de recursos humanos –mesmo que essa afirmação não necessariamente seja de aplicação 
universal e haja exceções– não está interessada em exercer o poder e também costuma 
ter pouca habilidade para fazê-lo.

É verdade que têm contato com muita gente e se ocupam daquilo que se tornou 
uma questão crítica nas empresas: a atração e retenção do talento e a criação de 
uma cultura que gere vantagens competitivas. Mas, por outro lado, carecem da 
vontade e da habilidade necessária para potencializar sua posição estratégica para 
acumular mais poder.

Seguindo essa lógica, então, poderíamos dizer que o 
executivo de finanças não apenas ocupa uma posição 
estratégica que lhe permite exercer o poder, mas 
também tem a vontade e a habilidade necessárias 
para fazê-lo...

Vale a pena fazer uma observação. Muita gente 
de recursos humanos, pelo menos nos Estados Uni-
dos, costuma gabar-se de como reduziu o pessoal ou 
de como diminuiu a proporção entre profissionais 
de recursos humanos e funcionários passando, por 
exemplo, de um encarregado de RH para cada cem 
funcionários para um para cada 200.

Nunca ouvi um diretor financeiro usar esse 
tipo de parâmetro como indicador de seu sucesso. 
Em várias ocasiões, o departamento de recursos 
humanos participou alegremente de sua própria 
decapitação. O departamento financeiro e o jurí-
dico, por sua vez, nunca se gabaram da diminuição 
de seu tamanho. Em linhas gerais, acredito, sim, 

Saiba mais sobre Pfeffer
Professor da escola de administração da Stanford University desde 

1979, Jeffrey Pfeffer é especialista em liderança e gestão de recursos 
humanos e poder nas organizações. Escreveu uma longa lista de livros 
sobre o tema: Managing with Power: Politics and Influence in Organizations 
(traduzido em alemão, holandês, chinês, turco e outros idiomas), The 
Human Equation: Building Profits by Putting People First e The Knowing-
Doing Gap: How Smart Companies Turn Knowledge into Action (ambos, 
ed. Harvard Business School Press), entre outros. Lançado no Brasil, 
ele tem Talentos Ocultos (ed. Campus/Elsevier), escrito em parceria com 
Charles O’Reilly.

Chefiou o departamento de educação executiva de Stanford entre 1994 
e 1998 e também ministrou aulas na University of Illinois, na University 
of California em Berkeley e na Harvard Business School. É membro da 
Academy of Management dos Estados Unidos e faz parte da diretoria de 
empresas como SonoSite (especializada em equipamentos de ultra-som 
portáteis), Audible Magic (empreendimento de música e publicidade) e 
UniCru (oferece soluções para atrair e reter pessoal).
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que o departamento financeiro tem mais interesse e maior sensibilidade para o poder do 
que a área de recursos humanos.

Quais são as características de uma posição estratégica que abrem ou facilitam o acesso  
ao poder?

É preciso levar em conta duas dimensões. Uma é física ou estrutural, ou seja, a função 
deve estar no centro do fluxo da informação e da comunicação. A outra, mais sutil, rela-
ciona-se com o grau de ingerência da função nas questões que são estratégicas ou críticas 
para a empresa.

Por exemplo, para ganhar poder na Apple nos anos 80, era preciso ocupar uma função 
na área de tecnologia ou em pesquisa e desenvolvimento. Na Coca-Cola ou na Procter & 
Gamble, na década de 1990, era melhor trabalhar em marketing.

Agora, em várias empresas, são principalmente os inovadores –ou seja, as pessoas 
capazes de criar produtos e serviços excelentes e ajudar a organização a triunfar no 
atual ambiente hipercompetitivo– que gozam uma posição que lhes permite acumular 
poder.

O que acontece quando uma função se torna tão poderosa que, por uma razão ou outra, faz 
prevalecer os interesses de sua área a tal ponto que consegue mudar ou sacrificar os objetivos 
comuns da empresa?

O presidente é o responsável por perceber a manobra e evitá-la ou corrigi-la. O tom 
numa empresa é marcado pela cúpula. Numa entrevista recente publicada no Wall Street 
Journal, o novo dirigente da DaimlerChrysler disse que seu objetivo era fomentar um 
ambiente menos protocolar e estimular as pessoas a colaborar. Isso é o que deve ser feito 
para evitar problemas como os que você apontou.

Como avaliar a distribuição do poder numa organização?
É preciso analisar vários indicadores: os símbolos do poder, as redes sociais –e 

quem ocupa o centro–, os grupos de sucesso e as pessoas que os integram e os depar-
tamentos que estão representados no comitê executivo ou integram a alta gerência da 
companhia.

Atributos pessoais que são fontes de poder
Energia, resistência, força física: a 
capacidade e a disposição de trabalhar 
longas horas são cruciais a quem pre-
tende ter poder, porque o esforço e a 
dedicação permitem superar aqueles 
que têm mais vantagens em inteligência 
ou habilidades.

Foco: quem exerce o poder sabe que a 
energia não é infinita e concentra seus 
esforços em uma única direção. Por isso, 
em vez de se diversificar, adota um foco 
quase obsessivamente. 

Flexibilidade: trata-se da capacidade de 
apelar para distintos recursos de acordo 

com as circunstâncias. A flexibilidade 
é um atributo importante para quem 
pretende exercer o poder, porque está 
relacionada com a habilidade de mudar 
o rumo e adotar novas abordagens em 
lugar de se ater àquelas que não dão 
resultado.

Sensibilidade em relação aos outros: 
significa entender suas preferências e atitu-
des e perceber qual é a melhor maneira de 
se comunicar com eles. Em outras palavras, 
trata-se de saber “ler” as pessoas. Os indi-
víduos sensíveis são capazes de esquecer 
suas próprias necessidades e crenças e se 
identificar com as dos outros.

Tolerância ao conflito: quando todos 
estão de acordo, não há necessidade de 
exercer poder. Por isso, um atributo crucial 
dos poderosos é sua capacidade de se 
envolver em conflitos. Com freqüência, as 
pessoas que demonstram seus pontos de 
vista (mesmo as que se impõem agressiva-
mente) obtêm mais do que as que evitam 
problemas.

Afabilidade e boa disposição: “Domesti-
car” o ego, mesmo que temporariamente, e 
ser flexível ajuda a adequar o comportamen-
to para aumentar o poder. O ego “forte” é 
um obstáculo às alianças; quem o controla 
forma seguidores.

Fonte: Jeffrey Pfeffer.
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“Não se deve 

confundir poder 

com capacidade 

de antecipação. 

Se eu prevejo o 

que vai acontecer 

e me localizo 

favoravelmente, 

posso ser 

perspicaz, mas 

não poderoso”

Que símbolos no universo empresarial indicam que uma pessoa é mais poderosa?
Isso depende em grande medida do contexto cultural. Em alguns casos, a localização, 

o tamanho e o conforto do escritório; em outros, o cargo ou a proximidade com a alta 
gerência. Também fatores menos impactantes como o direito de usar os automóveis 
da empresa.

A respeito dos símbolos, em seu livro o sr. afirma que, quanto maiores são os recursos dos quais se 
dispõe, maior o poder, e “os recursos podem ser qualquer coisa que seja percebida como valiosa”. 
Então, ser poderoso implica ser capaz de gerenciar as percepções das pessoas?

Exatamente. Com freqüência a percepção se torna realidade. É importante lembrar 
que não há uso de poder se não houver conflitos ou diferentes pontos de vista. O poder 
é percebido nas decisões importantes que envolvem atividades interdependentes e con-
flitantes, como alocação de recursos escassos, direção estratégica e foco da empresa.

Faço uma recomendação: não se deve confundir poder com capacidade de antecipa-
ção. Se eu prevejo o que vai acontecer e me localizo numa posição favorável, posso ser 
perspicaz e astuto, mas não necessariamente poderoso. Exercer o poder significa conseguir 
que aquilo que se quer seja feito, apesar das oposições; não consiste em se antecipar e se 
acomodar em função de um resultado esperado.

É fato que, com a maior especialização em todos os âmbitos, cresce o grau de “oposição” 
enfrentado por quem pretende exercer o poder, pois é preciso lidar com mais interlocutores 
especialistas. É isso mesmo? Sob a aparência de discordâncias “técnicas”, aumentam as 
disputas de poder?

Sim, a combinação da tensão por competir no mercado e da crescente especialização 
tende a trazer mais lutas políticas. Mas isso depende em grande parte dos resultados da 
empresa –quando há dinheiro sobrando, os conflitos diminuem, assim como a competi-
tição na empresa.

Muitos pensadores pregam a competição interna como algo saudável para as empresas. O sr. 
concorda com isso?

As práticas competitivas enfraquecem o trabalho de equipe e a capacidade da orga-
nização de transformar o conhecimento em ação. A concorrência interna só é benéfica 
quando não há interdependência entre as atividades e quando não é preciso aprender 
muito –a tarefa é bem conhecida por todos.

A competitividade não é inevitável na natureza humana como alguns acreditam. Tra-
ta-se, em grande medida, de uma escolha. Algumas culturas, como a norte-americana, 
estimulam a competitividade como princípio organizador. E muitas empresas criam 
uma série de “pistas de corridas” nas quais é admitido apenas um vencedor.

Os vencedores ganham com tudo isso, mas nossas pesquisas provam que, em todos 
os casos, os custos são pagos pelos perdedores e por quem tem interesse em jogo na 
empresa.
Se o prejuízo derivado da concorrência interna é tão evidente, por que é tão comum?

Não faço idéia. Acredito que as empresas não prestam atenção às evidências. Ou não 
analisam muito isso.

E como se pode superar essa concorrência interna destrutiva?
O mais eficaz é mudar o sistema de avaliação de desempenho, recompensas e incen-

tivos de modo a não estimular as pessoas a competir entre si. Ou seja, terminar com os 
rankings, avaliações e recompensas nos quais todo aumento na remuneração de alguém 
se faz à custa dos outros.

Falando em individualidades, o sr. menciona seis atributos pessoais como fontes de poder [veja 
quadro acima] e não inclui a inteligência entre eles. Por quê?

Certo grau de inteligência é requisito óbvio para alguém conseguir o que se propõe, 
mas não diferencia vencedores e perdedores. 
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O que leva ao abuso de poder? 
Potencialmente o abuso de poder está em todas as organizações e indivíduos. A chave 

para desativá-lo está no processo de seleção e na contratação das pessoas. 

A entrevista é de Viviana Alonso, colaboradora de HSM Management.


