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BASES DE PODER NAS ORGANIZAÇÕES CEARENSES: UM 
ESTUDO EXPLORATÓRIO 
 

RESUMO 

O objetivo geral desse artigo é identificar as bases de poder nas organizações cearenses 

segundo a percepção de seus funcionários. Para isso, foi necessário discutir diferentes 

abordagens sobre o poder: a tipologia do poder, os instrumentos do poder e as fontes do 

poder, bem como apresentar o questionário utilizado para mensuração das bases de 

poder presentes nas organizações. A pesquisa, de caráter exploratório, buscou identificar 

as possíveis relações entre as bases de poder: de recompensa, de coerção, de perícia e 

legítimo, com outras variáveis tais como tamanho e natureza da empresa e superior a 

quem se reporta. 
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INTRODUÇÃO 
 

O exercício do poder está presente em todas as estruturas sociais humanas 

desde a época primitiva, onde o homem exercia o poder sobre a casa, a caça e até à 

sociedade moderna. Contudo, vamos estudá-lo direcionando para o mundo 

organizacional, tendo em vista que a empresa é a mais sólida instituição do mundo 

contemporâneo.  

O poder é um tema que encanta e desperta a atenção, tanto dos 

pesquisadores como dos profissionais. Conhecer suas bases, instrumentos, fontes e, 

sobretudo as formas de como é, ou pode ser exercido, é de grande importância para 

todos. Afinal, nem sempre tais relações ocorrem formalmente. 

Observando que o poder desempenha um papel primordial no 

funcionamento das organizações desde a mais simples à mais complexa, a pesquisa irá 

investigar quais os tipos de poder mais utilizados nas organizações cearenses a partir das 

quatro bases de poder: recompensa, coercitivo, legítimo e perícia, a ser discutido a diante. 

O objetivo geral é identificar a percepção de poder dos profissionais no 

ambiente de trabalho e, para isso, foi necessário conhecer os conceitos e características 

do poder; identificar quais os tipos de poder que as empresas utilizam e mensurar a 

percepção do poder a partir de diferentes variáreis como, tipo de empresa, quantidade de 

funcionários e superior imediato. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Sobre o poder  

 

O poder acha-se presente em todas as áreas da vida social, na família, 

religião, escola, organização, governo e política. Assim, temos como exemplos, a 

dedicação dos pais para disciplinarem suas crianças, a figura de um padre ou pastor no 

momento da pregação para os fiéis, os professores que aplicam a nota equivalente ao 

desempenho do aluno, os diretores de uma organização que fixam preço de seus 

produtos ou o ato de um congresso votar em uma lei ou vetá-la. 

Para uma melhor clareza sobre relações de poder, algumas definições a 

respeito deste tema se fazem necessárias. Chiavenato (2005, p. 346), define o poder 

como:  

O poder significa o potencial de influência de uma pessoa sobre outra(s), que 

pode ou não ser exercido. O poder em uma organização é a capacidade de afetar 

e controlar as decisões e ações das outras pessoas, mesmo quando elas possam 

resistir.  
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O poder está estreitamente relacionado ao conceito de influenciar, pois as 

relações de poder são sempre expostas de forma que, uma pessoa influencie o 

comportamento de outra, seja de forma pacífica ou imposta. A influência significa uma 

transação interpessoal por meio da qual uma pessoa age no sentido de modificar ou 

provocar o comportamento de uma outra de maneira intencional.  

Já para Weber (apud GALBRAITH, 1999, p.02) “O poder é a possibilidade 

de alguém impor a sua vontade sobre o comportamento de outras pessoas”, ou seja, a 

imposição do poder é quando alguém ou algum grupo está impondo a sua vontade e seu 

objetivo a outros, inclusive aos que se mostram contrários.  

Quanto maior a capacidade de impor tal vontade e atingir o correspondente 

objetivo, maior o poder. A vontade é imposta e alcançada, através de ameaça de castigo 

físico, a promessa de recompensa financeira, o exercício de persuasão, ou algumas 

outras formas que levem a pessoa sujeita ao exercício do poder a abandonar sua própria 

preferência e aceitar a do outro. 

Na visão de Chinoy (1999, p.451), o poder é interpretado de forma mais 

abrangente, onde ele explica que o poder não é apenas a habilidade de comandar, mas 

também de exercer influência, conforme segue: 

O poder abrange não só a habilidade para comandar – exigir obediência às ordens 

de alguém – mas também para tomar decisões no exercer influências sobre elas, 

que afetam, direta ou indiretamente, a vida e ações de outros, bem como a própria 

sorte da pessoa. A luta pelo poder em qualquer sociedade traduz-se em 

competição ou conflito não só entre indivíduos, facções e partidos políticos, mas 

também entre grupos sociais que buscam proteger ou assegurar seus interesses 

(incluindo o interesse pelo próprio poder político), conquistando o controle.  

 

Chinoy, em seu pensamento reúne a ideia dos dois autores supracitados de 

uma forma menos extremista, conceitua o poder como algo mais próximo da nossa 

realidade, tendo em vista que o poder pode ser explicitado de várias formas, em diversas 

situações, dependendo do ambiente em que se encontra. 

Por estar presente em quase todas as dimensões da vida humana, o 

presente artigo discutirá a seguir diferentes abordagens sobre os tipos de poder, para 

posteriormente apresentar a pesquisa de campo. 
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2.2 Tipos de poder de Weber 
 

Weber apresenta o poder de acordo à tipologia da legitimidade, por ele é 

entendido como a aceitação, e, portanto, validação do exercício do poder pelo individuo a 

ele submetido. Weber classifica o poder conforme sua base fundamental em três 

diferentes tipos, o carismático, burocrático e tradicional (apud NELSON, 2002, p 04). 

O poder carismático baseia-se em características pessoais exibida por 

pessoas ou grupo, capazes de gerar nos demais a certeza de que o poder será exercido 

em prol do atingimento de um objetivo coletivo. O poder tradicional fundamenta-se nas 

crenças, em vez de norma, na tradição. Predominam as características patriarcais e 

patrimonialistas, onde o poder é exercido por aqueles que tradicionalmente são 

escolhidos para tal. O poder burocrático baseia-se na estrutura racional-legal. Racional 

porque presume o uso adequado dos meios apenas para alcance dos fins desejados. 

Legal porque o poder está regulado por normas escritas, o que lhe impõe limite, 

impedindo a arbitrariedade. 

 

2.3 Os instrumentos e as fontes de poder de Galbrai th  
 

Já para Galbraith(1999), existem três instrumentos de poder que são as 

formas pelas quais o poder é exercido e as fontes para esse exercício. 

De acordo com Galbraith (1999, p.04): “O Poder condigno obtém submissão 

pela capacidade de impor às preferências do indivíduo ou do grupo uma alternativa 

suficientemente desagradável ou dolorosa para levá-lo a abandonar essas suas 

preferências.” 

 Ou seja, o indivíduo deixa de expor suas ideias e aceita a do outro, porque 

uma eventual repressão seria um inconveniente. É o poder gerado pela recompensa 

negativa acompanhada de um ato não desejado ou esperado, evitando uma punição. 

Já o poder compensatório para Galbraith (1999, p.05) “em contraste com o 

anterior, conquista submissão oferecendo uma recompensa positiva - proporcionando 

algo de valor ao indivíduo que assim se submete”. 

O poder compensatório é a esperança de uma recompensa, que pode 

assumir diversas formas, que podem ser vistas em benefícios tangíveis e intangíveis, 

sendo o mais comum dentro das organizações o financeiro, ou seja, pagamento em 

dinheiro por serviços prestados. 
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Existe um ponto comum aos poderes condigno e compensatório é o que o 

indivíduo que se submete está ciente de sua submissão, no primeiro está submetido à 

punição já no segundo a uma recompensa. 

Por último, há o poder condicionado. Galbraith (1999, p.06) afirma que ele “é 

exercido mediante a mudança de uma convicção, de uma crença. A persuasão, a 

educação ou o compromisso social com o que parece natural apropriado ou correto leva o 

indivíduo a se submeter à vontade alheia”. 

Galbraith põe que a submissão é algo que é inerente a nossa educação e 

aprendizado, pois a partir do início de nossas vidas ele está enraizado, desde a cultura 

até a educação. Por isso muitas vezes não é percebido pelo indivíduo, o que torna isso 

um dos instrumentos mais presentes para este. 

 Paralelamente aos três instrumentos para o exercício do poder estão as três 

fontes do poder. As fontes de poder são os atributos ou instituições que diferenciam os 

que possuem o poder daqueles que são submetidos a ele. Estas três fontes são, 

Galbraith (1999, p.06): 

A personalidade, o que ele chama de liderança na linguagem comum, 

“consiste nos atributos pessoais, é a quantidade do físico, da mente, de oratória, de 

firmeza moral ou de qualquer outra característica pessoal que dá acesso a um ou mais 

instrumentos do poder”. 

A personalidade está associada ao poder condigno, que é a capacidade de 

influenciar, e gerar crenças nos indivíduos que nos relacionamos, ou seja, está implícita 

em nossa cultura moderna. 

A propriedade, ou riqueza, “confere um aspecto de autoridade, uma firmeza 

de propósito, e isto pode induzir à submissão condicionada”.  

Já esta fonte associou-se ao instrumento do poder compensatório, que tem 

como a sua base o poder da recompensa, e a renda financeira proporciona os meios para 

que a submissão seja “comprada”. 

Concluindo, a fonte organização que, de acordo com Galbraith (1999), “é de 

onde provém a persuasão necessária e a consequente submissão aos seus propósitos”. 

Esta fonte é muito utilizada na sociedade moderna, onde os métodos de 

negociação e persuasão são cada vez mais necessários para estruturar e fechar 

melhores negociações dentro de uma organização, esta fonte está primordialmente ligada 

ao poder condicionado, pois é utilizado de forma indispensável quando busca um poder 

de persuasão. 
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Entretanto, essa associação não é exclusiva, ou seja, o que ocorre é a 

combinação entre essas fontes de poder, predominando em algum momento uma delas, 

podendo dominar por maior ou menor tempo. Por exemplo, pode-se ter em uma 

organização ao mesmo tempo, o poder compensatório gerado pelo capital, o poder 

condicionado gerado pela influência da equipe diretiva ou o poder condigno gerado pelo 

cumprimento de suas normas.  

 

2.4 O Modelo de French e Raven 
 

Este modelo foi desenvolvido a partir da teoria sobre poder social, na qual os 

autores French e Raven defendiam que as relações entre as pessoas se baseavam em 

trocas sociais e que estas trocas tinham por base relações de influência. Esse sistema de 

influência era sustentado pela utilização de cinco bases nas quais uma pessoa se apoiava 

para exercer poder sobre a outra. Segundo os autores, as cinco bases do poder são: de 

recompensa, de coerção, legítimo, de perícia e de referência. 

Poder de recompensa é a influência que uma pessoa exerce sobre outra a 

partir da promessa de uma recompensa. 

Poder de coerção, que ao contrário do poder de recompensa, busca alterar o 

comportamento do outro por meio da ameaça de uma punição. 

O poder legítimo “baseia-se no reconhecimento de uma pessoa de que a 

outra tem o poder legal, concludente, de influenciá-la e que ela tem por obrigação aceitar 

esta influência”. 

O poder de perícia “baseia-se no fato de uma pessoa reconhecer que a 

outra domina certo conhecimento, que é especialista em determinado assunto”. Esta 

relação de poder está fortemente presente nas organizações, onde o funcionário detém 

os conhecimentos e informações necessárias ao desenvolvimento de atividades ou da 

empresa e por isso se julgam insubstituíveis, o que pode prejudicar a relação de 

conhecimento por estar centralizado.  

Poder de referência: “é aquela que se sustenta no reconhecimento de uma 

pessoa de que a outra é um modelo, alguém a ser imitado”. Este tipo de poder está 

relacionado ao papel do líder de pessoas que mobiliza seus liderados apenas pelo poder 

da influência pessoal e o seu modelo de vida e gestão, também está aliado ao carisma 

que um indivíduo exerce sobre o outro. 
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Eles chegaram a discutir uma sexta base, o poder da informação, que 

acabou por não ser classificado entre as principais bases de poder. Mas provavelmente 

este sexto seria de grande valia para a gestão moderna, pois o principal capital da 

atualidade são as pessoas, que são justamente as detentoras do conhecimento, que se 

utilizam das informações adquiridas de suas experiências ao longo do tempo dentro da 

empresa.  

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Assim como o conhecimento, a pesquisa é um processo o qual não tem uma 

situação definitiva, ela foi elaborada através de etapas que foram desde a formulação do 

problema até a apresentação de resultados mediante os conhecimentos disponíveis 

através da literatura sobre o tema e as análises dos dados coletados na pesquisa de 

campo. 

A metodologia utilizada para a elaboração do trabalho de pesquisa foi 

dividida em três etapas: levantamento bibliográfico, a pesquisa de campo e a análise 

descritiva.  

Para atender os objetivos propostos, foi realizada uma pesquisa através de 

bibliografias, o tipo utilizado foi a pesquisa descritiva, o qual Vergara (2003, p. 47) define a 

pesquisa descritiva como: 

A pesquisa descritiva expõe característica de determinada população ou de 

determinado fenômeno. Pode também estabelecer correlações entre variáveis e 

definir sua natureza. Não tem compromisso de explicar os fenômenos que 

descreve, embora sirva de base para tal explicação.  

 
A pesquisa descritiva foi utilizada como ponto de partida, tendo em vista que 

a pesquisa realizada levou em consideração a descrição das percepções de uma 

população específica: os trabalhadores das empresas cearenses. 

Para a coleta de dados, utilizou-se um questionário com dois blocos de 

perguntas, o primeiro para identificação da amostra e o segundo, a Escala de Bases de 

Poder do Supervisor (EBPS). A escala contém 15 questões, as quais mensuram quatro 

tipos de poder, tendo como base a adaptação do modelo de French e Raven feita em 

1989 pelos autores Himkin e Schriesheim, os tipos de poder são: poder de recompensa, 

poder coercitivo, poder legítimo e poder de perícia.  



Sergio Ricardo Duarte, Luciana Costa Rodrigues de Paula Duarte, Evilândia Loiola de Sousa 

Pág. 8 – FFBusiness – Fortaleza – V.13, – Nº 16 – Dez. 2015 ISSN 1679-723X 

Foi utilizada para coleta de dados amostragem por conglomerados que Gil 

(1996, p. 99) define como: 

 

É indicada em situações em que é bastante difícil a identificação de seus 

elementos. É o caso, por exemplo, de pesquisa cuja população seja constituída 

por todos os habitantes de uma cidade. Em casos desde tipo é possível proceder-

se a seleção da amostra a partir de “conglomerados”. 

 

O universo da população total para a amostra foram os alunos trabalhadores 

dos cursos de gestão de uma Instituição de Ensino Superior de Fortaleza. Em seguida, foi 

selecionada a quantidade amostral de 255 estudantes trabalhadores de diversas 

empresas de ramos de atividades variados, o que estabelece uma coleta quantitativa. 

Os dados coletados foram tabulados, analisados e seus resultados serão 

apresentados a seguir. 

 

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Para analisar os resultados, foi definida a escala de valor que varia de 1 a 5 

de acordo com a resposta e as bases de poder. Sendo a escala de valor: 1 discordo 

totalmente, 2 discordo, 3 nem concordo e nem discordo, 4 concordo e 5 concordo 

totalmente. E as bases de poder: poder legítimo, poder de perícia, poder de coerção e 

poder de recompensa. 

A Escala de Bases de Poder do Supervisor é uma escala composta por 

quatro fatores, sendo multifatoriais, seus resultados devem ser apurados por fator. Assim, 

se terá um resultado ou média fatorial para cada um dos fatores, ou seja, o diagnóstico 

das bases de poder do supervisor será feito baseando-se em quatro fatores.  

De acordo com a escala, cada questão analisa uma base de poder distinta, 

das quais as questões 2, 5, 13 e 14 referem-se à base de poder legítimo; as questões 3, 

7, 10 e 15 a base de poder de perícia; as questões 4, 11 e 12 a base de poder de 

coerção; e as questões 1, 6, 8 e 9 a base de poder de recompensa. 

A análise foi realizada somando-se os valores marcados pelos respondentes 

em cada item de cada fator e dividindo-se o resultado total pelo número de itens de cada 

base de poder.  
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Em posse da média de cada respondente em cada fator, será somado às 

médias e dividido pela quantidade total de respondente no caso 255, o que dará o 

resultado das médias fatoriais que será entre 1 e 5, devendo considerar que quanto maior 

for o valor dessa média, maior será a utilização dessa base pelo supervisor. 

Para a interpretação das médias das bases, considera que quando os 

valores forem maior que 4 indica que a base de poder é bastante utilizada e quando 

esses valores forem menor do que 2,9 indicam que a base é pouco utilizada. Portanto, 

quanto maior a média, mais utilizada é a base e quanto menor, menos utilizada ela é.  

Os dados obtidos foram tabulados onde foram encontradas as médias, a sua 

análise foi feita utilizando diferentes variáveis como, sexo, tipo de empresa, quantidade de 

funcionários, superior imediato, tempo de empresa e idade do pesquisado. 

Foi percebido que não houve resultados relevantes como forma de 

enriquecer a pesquisa nas variáveis: sexo, tempo de empresa e idade do pesquisado, por 

isso a análise detalhada das tabelas segue somente para as variáveis, tipo de empresa, 

quantidade de funcionários e superior imediato, que será apresentada a seguir:  

    
Tabela 1- Poder por tipo de empresa  

 

Poder Legítimo Perícia Coerção Recompensa 

Familiar 3,75 3,77 2,20 3,48 

Ltda 3,71 4,09 2,15 3,41 

ME 3,74 4,04 1,84 3,54 

Pública 3,29 4,04 1,77 3,27 

S/A 3,75 4,23 1,88 3,43 

Fonte: Pesquisa de campo 

Em relação ao tipo de empresa, podemos observar que nas organizações 

públicas a percepção do poder legítimo é menor do que nas organizações privadas. 

Possivelmente isso se explique pela maneira diferente dos colaboradores de 

órgãos públicos perceberem os seus superiores, pois estes não possuem da mesma 

forma o poder legítimo percebido pelas as empresas privadas.  

Percebe-se que nas empresas S/A a utilização do poder de perícia é maior 

do que nas demais, provavelmente devido ao maior grau de profissionalização existente 

nessas empresas de capital aberto. Em segundo lugar, o poder de perícia está presente 

nas empresas LTDA’s, o que também mostra a bom conhecimento dos profissionais. 
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Nota-se que em relação ao poder coercitivo, apesar de ser baixa em todos os 

tipos de empresas, nas empresas familiares esse tipo de poder está mais presente do que 

nas demais, o que talvez sugira uma necessidade de profissionalização dos gestores. Por 

outro lado, nos órgãos públicos, a utilização desse poder é menor devido, principalmente, a 

falta de eficácia da coerção onde os trabalhadores têm estabilidade garantida. 

Por último, observa-se que em relação ao poder de recompensa, as MEs estão 

na frente devido, provavelmente, à maior proximidade entre o trabalhador e o proprietário. 

 
Tabela 2- Poder por quantidade de funcionários 

 

Poder  Legítimo  Perícia  Coerção  Recompensa  

Até 500 3,70 3,95 2,07 3,42 

501 a 1000 3,20 4,18 2,17 3,15 

1001 a 5000 3,44 4,52 1,74 3,71 

Acima de 5000  4,08 4,17 2,18 3,27 

Fonte: Pesquisa de campo 
 
Em relação ao tamanho da empresa, o poder legítimo tem maior destaque 

nas empresas com mais de 5000 funcionários, provavelmente devido a sua necessidade 

de organização em níveis hierárquicos. 

Em relação ao poder de perícia, as empresas com até 500 funcionários têm 

o pior resultado, o que sugere uma necessidade de maior profissionalização. 

Observe a relação entre o poder de recompensa e o poder coerção. As 

empresas que possuem entre 1001 e 5000 funcionários têm o maior índice de poder de 

recompensa e o menor índice de poder coercitivo. Em outras palavras, elas proporcionam 

um ambiente que favorece a motivação, o reconhecimento e o diálogo, do que a punição 

e o medo como ferramenta de gestão. 

Por último, as empresas com 501 a 1000 funcionários possuem essa relação 

de forma contrária, ou seja, detém o menor poder de recompensa. 

 
Tabela 3 - Poder por tipo de superior imediato 

 

Poder Legítimo Perícia Coerção Recompensa 

Proprietário 3,78 3,94 2,23 3,57 

Presidente 3,33 3,83 2,00 3,33 

Diretor 3,59 4,20 2,00 3,81 

Gerente 3,67 3,87 1,97 3,13 

Coord./Superv. 3,68 4,01 2,09 3,32 

Fonte: Pesquisa de campo 
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Na relação de superior imediato, o poder legítimo é maior aos que 

respondem ao proprietário, isso se deve à percepção de que o proprietário dispõe do 

poder legítimo e por isso deve ser aceito pelo grupo. 

Já o poder de perícia está mais presente para o cargo de diretor, 

provavelmente isto se deve ao reconhecimento dos subordinados ao seu talento e 

conhecimentos. Em segundo lugar está o cargo coordenador e/ou supervisor, que é visto 

como alguém que domina certos conhecimentos.  

 Observe como os proprietários são os que mais se utilizam do medo e da 

punição como ferramenta de gestão, justamente por saber que tem em suas mãos o 

controle de quem permanece ou não na empresa, quem ele promoverá, ou até mesmo 

punirá de alguma forma, o que visivelmente é uma constante ameaça aos subordinados. 

E para o cargo de gerente, esse poder possui o menor resultado, significando que para os 

gerentes há uma maior flexibilidade de poder. 

Note que o poder de recompensa tem maior peso para o cargo de diretor, 

pois ele é visto como alguém que pode disponibilizar algo que se considere como prêmio.  

Devido amostragem de 255 respondentes apenas 03 respondem ao 

presidente, não houve resultados predominantes para o cargo de presidente. 

 

5.  CONCLUSÕES 

 
Podemos observar que nas organizações privadas o poder que predomina é 

o poder de perícia, também nas empresas com mais de 5000 funcionários que são as 

S/As e algumas LTDAs, provavelmente devido ao maior grau de profissionais qualificado 

existente nessas empresas. Também está mais presente para quem exerce o cargo de 

diretor, e isto provavelmente se deve ao reconhecimento dos subordinados ao seu talento 

e conhecimentos, tendo em vista que ele ocupa essa posição por ter como forte fator 

essas ferramentas de gestão. 

Observou-se que o tipo de poder coercitivo nas empresas familiares está 

mais presente do que nas demais. Talvez porque de alguma forma as empresas 

familiares confundem o pessoal com o profissional. Empresas essas que de acordo com a 

pesquisa tem uma média de 90 funcionários por empresa e que também têm o pior 

resultado em relação ao poder de perícia, o que sugere uma necessidade de maior 

profissionalização. Os proprietários são os que mais se utilizam do medo e da punição 

como ferramenta de gestão. 
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Observa-se que em relação ao poder de recompensa, as MEs estão com o 

maior resultado, isso devido, provavelmente, à maior proximidade entre o colaborador e o 

proprietário. Percebe-se também que o poder de recompensa tem maior peso para o 

cargo de diretor, pois ele é visto como alguém que pode disponibilizar algo que se 

considere como prêmio. É interessante ressaltar a relação entre o poder de recompensa e 

o poder coerção. As empresas que possuem entre 1001 e 5000 funcionários que são na 

maioria as LTDAs, têm o maior índice de poder de recompensa e o menor índice de poder 

coercitivo. Ou seja, elas utilizam o conhecimento e não a punição e o medo como 

ferramenta de gestão. 

O tema bases de poder apensar de não ser recente no meio acadêmico, tem 

ainda muitas possibilidades a serem estudadas e estruturadas. O conhecimento sobre o 

tema não se encerra por aqui, há muito a ser explorado sobre esse assunto que se 

desenvolve em todos os tipos de organizações, mesmo que nem sempre seja de forma 

explícita. 
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