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O autor é palestrante e consultor organizacional

ado ao conceito de autoridade. Este, por sua vez,

estava ligado a uma instituição: o Estado, a Igreja,

o Exército e a Família, etc. Os fieis.os soldados, os

cidadãos, os membros da família, não podiam dis-

cutir as ordens e desejos das autoridades, e deve-

riam obedecê-los cegamente. Esse conceito de au-

toridade é hoje totalmente superado. Os chama-

dos modelos participativos resultam dessa ten-

dência atual: o poder tem de se legitimar e a auto-

ridade, para ser respeitada, tem de ser aceita por

quem deve a ela se submeter. Hoje, não basta ser

o gerente legal; é preciso ser legitimado pelas

equipes de trabalho, pois obedecer cegamente é

coisa do passado.

2) O poder de recompensa significa influenci-

ar o comportamento dos outros dando alguma coisa

em troca de sua cooperação. O salário é o mais

empregado pelas gerências. É um instrumento tão

usado que chega a ser confundido com fatores de

motivação. Motivar e usar poder são coisas bem

diferentes. Utilizar o poder de punição ou o poder

de recompensa para fazer as pessoas trabalharem

é fácil; o difícil é motivá-las.

3) O poder de punição, como o nome indica, é

exercer a influência via castigos corporais ou ame-

aças à segurança e integridade das pessoas. É o

mais negativo dos poderes e é também um dos

mais usados. Em administração, o medo é ainda

bastante usado e suas conseqüências são desas-

trosas; gera comportamentos defensivos, pouca

motivação, insegurança, lentidão no processo

decisório, baixa criatividade e, via de conseqüên-

cia, provoca rigidez organizacional e o aumento do

processo burocrático.

4) O poder de perícia é aquele resultante do

conhecimento. Pessoas que detêm as informações

tendem a influenciar o comportamento de outros.

É indiscutível a necessidade dos técnicos serem al-

tamente qualificados, e que se atualizem a cada

instante; entretanto, no momento atual não basta

apenas ser altamente técnico, tornou-se igualmen-

te necessário ser legitimado. Deter o conhecimen-

to não garante o exercício do poder—é preciso ser

aceito pelas pessoas.

5) Poder de referencia A outra forma de poder

é o chamado poder de referência. Esse é o mais

dif íci l de se entender, pois ele não é observado di-

retamente. Em todos os grupos sociais algumas

pessoas são escolhidas, muitas vezes inconscien-

temente, como referência para todos as pessoas do

grupo. Esses são chamados líderes referenciais, ou

seja, são pessoas que servem de modelo para to-

dos os membros dos grupos. Essa forma de poder

não se sustenta no conhecimento técnico e sim na

aceitação emocional e afetiva dos lideres. O poder

de referência é o resultado de valores criados nos

grupos em suas relações afetivas e emocionais. Es-

ses valores são marcados predominantemente por

componentes afetivos e emocionais. O referencial

está emocionalmente acima do poder legal e peri-

cial, que são nitidamente de ordem racional. É atra-

vés do poder de referência que os outros poderes

se legitimam. A legitimação do poder se dá pela

integração do poder de referência, ou seja, num

âmbito afetivo-emocional.

Hoje, não importa se sua origem do poder é

política, ou técnica, de recompensa ou punição.

Na realidade, nada disso nos levará a eficácia na

condução de trabalho de equipes se esse não for
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legitimado.




