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Resumo: 

A definição do termo “Organização” a partir de seus objetivos e metas, traz como 
pressupostos a integração entre ela e os indivíduos que estão à sua volta, buscando oferecer 
a sociedade produtos de melhor qualidade, maior bem estar social, proporcionar condições 
para uma melhor distribuição de renda e, ainda remunerar de forma honesta e de acordo 
com os preceitos morais e éticos seus acionistas. Não obstante a estes fatores, a sede de 
poder e de acumulo de riquezas levam os lideres administrativos à prática de atos nem 
sempre lícitos e morais em benefício próprio, ou em benefício de grupos de acionistas. Assim, 
os objetivos coletivos organizacionais ficam suplantados pelos objetivos individuais. 
Palavras chave: Organização; Poder; Liderança e Lucratividade.   

 
 

1 Introdução 
Ao longo do tempo a visão que se tem do que seja organização vem sofrendo 

modificações, isto porque elas estão abertas e propensas às mudanças que vêm ocorrendo no 
mundo dos negócios. As organizações, dependendo da visão de cada indivíduo ou 
pesquisador, pode ser vista como máquinas, como organismos, como cérebros, como culturas, 
sistemas políticos, como prisões psíquicas, como meios de transformações, como instrumento 
de dominação, ou como meio de acumulação de riqueza. Assim, é extremamente complicado 
formalizarmos uma definição do que seja “organização”. Sabe-se intuitivamente sobre o que 
estamos falando, mas torna-se muito difícil quando tentamos definir o termo formalmente. 
Etzioni (1964, pg 1) escreveu: 

A nossa sociedade é uma sociedade organizacional. Nascemos em organizações, 
somos educados em organizações e a maioria das pessoas consome grande parte de sua vida 
trabalhando em organizações. Despendemos uma boa parte do nosso tempo de lazer jogando 
e rezando em organizações. A maioria morrerá em organizações e, (...). 

 
2 Conceitos de Organização e suas relações com Liderança e Poder. 

Podemos iniciar este trabalho falando de duas definições sobre organizações. A 
primeira definição é a de Berelson e Steiner (1964), que descrevem quatro características 
básicas de uma organização. A primeira delas é a formalidade, que se baseia em um conjunto 
de metas, políticas, maneiras de proceder, regras e regulamentos que lhe dão forma; a segunda 
é a hierarquia expressa em termos piramidal; a terceira prende-se na premissa de que uma 
organização é constituída de grande número de pessoas onde é impossível ter relações 
pessoais estreitas e a quarta partindo do pressuposto de que as organizações duram 
usualmente mais do que a vida humana.  

A segunda definição é de Strother(1963) que diz: A organização são grupos de duas ou 
mais pessoas; existe sempre algum tipo de relacionamento cooperativo mútuo; pode-se 
subentender que estes relacionamentos faz surgir algum tipo de metas coletivas; apresentam 
diferenciações de funções entre os membros; possui estrutura hierárquica mais ou menos 
estável e, as organizações existem num campo total e, as referências, os clientes, o meio onde 
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está inserida a organização, os imputs, o equilíbrio e a legitimidade, indicam o 
reconhecimento deste fato.   

O autor reconhece ainda dentro deste quadro cinco tipos de organizações: as 
organizações econômicas que oferecem bens e serviços em troca de dinheiro, as de serviços 
que fornecem algum tipo de beneficio sem pagamento, as organizações protetoras que 
fornecem serviços quando requeridos, as  associativas que procuram satisfazer certas 
necessidades sociais e, as  religiosas que procuram interceder entre os membros da 
organização e as forças sobrenaturais. 

Organizações existem desde que o homem passou a viver em comunidades. Mas foi 
somente há pouco tempo (isto para a história das organizações) que se iniciaram os estudos 
científicos na tentativa de conceituação de organização, seu funcionamento e planejamento.  

As teorias existentes sobre organizações parecem dividir as organizações em três 
tendências gerais: a primeira é a da teoria clássica, assentada no pressuposto de que os 
membros da organização são instrumentos para serem influenciados e usados pela 
administração e, procura respostas para diversas perguntas tais como: Como está dividido o 
trabalho? Como está dividida a força do trabalho? Quantos níveis existem de autoridade e 
controle? Quantas pessoas existem em cada nível? Quais são as funções especificas do posto 
de cada pessoa? 

A segunda tendência é conhecida como relações humanas nas organizações, que parte 
do pressuposto da importância das atitudes, valores e necessidades dos indivíduos e, procura 
as respostas para perguntas como: Quais os papéis dos indivíduos nas organizações? Qual é a 
moral e a atitude dos indivíduos? Que necessidades sociais e psicológicas existem para os 
indivíduos? Quais os grupos informais existem dentro da organização? 

A terceira tendência é dos sistemas sociais, que tem a premissa de que as organizações 
se baseiam na tomada de decisões e na solução dos problemas, e assim buscam responder: 
Quais são as partes essenciais da organização? Como é o relacionamento em termos de 
interdependência? Quais as principais metas da organização? Qual a relação da 
organização com o meio ambiente? 

Quando observamos estes questionamentos e tentamos responder algum deles, 
podemos perceber a grande dificuldade em definirmos o que é uma organização, qual a sua 
finalidade, seu objetivo, sua meta e missão. Charles Handy, em seu artigo publicado na revista 
Panorâmica, dezembro de 2002, pg 37, faz um questionamento: “a quem e a que serve uma 
empresa?”, e responde: Houve época em que a resposta parecia clara; hoje não mais.  

Revirando a história antiga da humanidade e suas organizações, seus estilos de 
comando, seus propósitos, e as ações praticadas por um grande número de administradores 
(Reis, Monarcas, Príncipes, Faraós, Generais, O senado Romano, etc.) e rebuscando a história 
das organizações descritas pelos teóricos mais recentes (Taylor, Fayol, Weber, Ford e outros 
que os precederam), podemos também questionar: Será que houve em algum tempo facilidade 
e coerência para respondermos “a quem e a que serve uma organização?”.  

 
Talvez, a grande problemática em conceituar-se uma organização esteja baseada na 

questão do exercício do poder dos lideres ou administradores em decidir o destino da empresa 
alinhando os objetivos da organização com os objetivos dos indivíduos que estão à sua volta. 
A organização é formada por indivíduos, e assim, quando no âmbito organizacional, o 
objetivo coletivo fica suprimido pelo individual, perde-se o referencial do que seja na 
realidade uma organização e o porque de sua existência.  

As necessidades humanas psíquicas, sociais, psicológicas e afetivas, a luta pela 
sobrevivência, onde sobrevive o mais forte, leva o individuo a prática de atos que venham a 
beneficiar a si próprio. Ao mencionar as necessidades afetivas, sociais e psíquicas do 
individuo, Lapierre (1995, pg 34) escreve: 
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O exercício do poder ativa ou reativa os fantasmas mais primitivos ou arcaicos. 
Eles são os fundamentos mesmo de nosso imaginário, em sua dimensão cognitiva 
certamente, mas é sobretudo em sua dimensão afetiva que são atingidos: o desejo de ser 
amado, de ser admirado, o medo de ser insuficiente ou indigno, do fracasso, do medo de ir 
muito longe na utilização do poder (os medos associados ao sucesso), a ansiedade em face a 
competição, a ansiedade em face das mudanças de status, a inveja associada às inevitáveis 
desigualdades, os desejos de igualdade e independência, o desejo de ser excepcional, único, 
exclusivo, o desejo de criar seu universo, seu mundo, seu nicho, sua competência distintiva 
etc.    

 
O desejo de “ser” que está desde o sempre no intimo de cada individuo, é o que leva às 

práticas da utilização do poder em prol de si próprio, e para isto não se importam de sacrificar 
os que estão à sua volta. E este não é um problema que afeta somente aqueles que pertencem a 
altos escalões da administração de uma organização, está no intimo até mesmo daqueles que 
desempenham as funções mais simples.  

Lenden (1999) acredita que na verdade os que não possuem poder ou riquezas não são 
tão diferentes daqueles que têm. Apenas agem de maneiras diferentes. Havendo oportunidade 
os que não têm se comportam de forma muito idêntica aos que têm. É nada mais é do que a 
oportunidade, de sorte, bem como de firmeza, energia, determinação, esperteza e tenacidade 
daqueles que manobram em busca de mais riqueza e poder. O velho jargão ensinado pelos 
nossos avós faz sentido: “A ocasião faz o bom ladrão”. 

Morgan (1996) classifica estas atitudes como uma mescla de realização e exploração, 
e que também é uma característica das organizações através dos tempos, que a transforma 
num processo de dominação. Ao falar do uso do poder como forma de exploração e 
dominação, Maquiavel disse: A meta é o poder, que significa dominar os outros e os 
vencedores nele se refestelam, saboreando a “doçura da dominação”. O poder sobre os outros 
é uma droga que vicia, estimula o desejo de mais e mais. Esse desejo, porém, nunca é 
totalmente satisfeito; os homens, portanto, mesmo os mais poderosos, estão sempre 
insatisfeitos. Lenden (1999, pg. 21) diz: 

A luta  pelo poder começa com a tentativa de criar para si uma zona livre dos 
outros, e continua com a extensão do domínio sobre os outros. “Primeiro, [os homens] 
procuram se garantir contra o ataque; depois eles atacam os outros” Primeiro vem a luta pela 
sobrevivência, ou para libertar-se da dominação, e depois vem a “luta pela ambição, tão 
poderosa no coração humano que, por mais que se eleve, ela nunca o abandona”.  

 
Se olharmos por este ângulo, ou seja, vendo os indivíduos colocando seus desejos de 

grandeza na busca de maiores riquezas, poderemos dizer que os princípios das teorias 
mecanicistas de Taylor e Fayol, que via o homem apenas como um complemento da maquina, 
ou a teoria burocrática de Weber que preconizava a manutenção de estruturas de dominação 
através da coerção ou da força ou até mesmo pelo processo de racionalização do trabalho, 
estão mais vivos do que nunca.  

Robert Michels, quando descreveu “a lei de ferro da oligarquia”, disse que até mesmo 
os lideres cheios das melhores intenções e democraticamente eleitos, ao se tornarem parte da 
elite dominante, passam a apresentarem tendências de exercerem seu poder em interesse 
próprio, e podemos acrescentar a isto, a realização de seus desejos psíquicos emotivos, ou de 
puramente demonstrar seu poder sobre os outros.  

Charles Handy, em seu artigo “Para que serve uma empresa?”, fez uma afirmação que 
ao meu entender, embora acredite não ser esta a intenção do autor, isenta de culpas lideres de 
organizações. Ele disse: “Felizmente, poucos líderes empresariais são culpados de cometer 
fraudes ou atos vis deliberadamente. O que vêm fazendo é jogar as novas regras”.  

Ainda que muito parcos meus conhecimentos sobre organizações, não acredito nesta 
afirmação. Primeiro porque, “as novas regras” querem me parecer são tão antigas como a 
própria história do homem. Segundo, porque desde o momento em que tiveram início as 
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primeiras organizações com suas regras, leis, seus usos e costumes, foi necessário alguém ser 
aclamado como líder e, lhe ser dado o poder de mando sobre os demais.  

Este poder na antiguidade passou a ser hereditário, diferentemente do que acontece na 
atualidade. Mas o que não mudou foi a utilização deste poder, ou seja, utilizá-lo em seu 
próprio beneficio, para mostrar quem é o mais poderoso, embora tenha de concordar que isto 
não é uma regra, mas que acontece com muita freqüência.  

No decorrer da história da humanidade, temos inúmeros exemplos disto. Exemplo 
clássico que se apresenta é a disputa de Agamenon, arrogante e autocrático chefe dos gregos, 
com Aquiles considerado como o melhor de seus guerreiros. Enquanto Agamenon utilizava 
seu poder em busca maior acumulo de bens através da guerra, Aquiles utilizava seu poder 
para ter reconhecido seu status de maior e melhor guerreiro.  

No entanto, sempre insatisfeito Agamenon cobiçou e tomou de Aquiles o seu prêmio 
de guerra que lha dava o status desejado e, privando-o de seu mais importante símbolo de 
poder. Este fato levou Aquiles a abandonar o campo de guerra com seus batalhões, 
provocando a quase perda total da guerra contra Tróia. 

O problema apresentado por Agamenon e Aquiles acontece com muita freqüência no 
atual momento sócio econômico das organizações. A busca por maior riqueza, maior poder, 
maior status, leva à prática de ações que nem sempre condizem com a moral e a ética. Aqui 
encontramos a premissa descrita por Handy, de que a medida do sucesso é a riqueza gerada 
para o acionista. E para que isto aconteça, buscam-se formas de valoração das organizações 
(empresas) que em inúmeras ocasiões não agregam valor algum. Mas o que importa na 
realidade é o status, o poder e o resultado. O resto é o resto. 

Charles Handy, em seu artigo publicado na revista Panorâmica em dezembro de 2002, 
página 38, descreve que a cultura anglo-saxônica capitalista fundada na doutrina do mercado 
como rei, na qual a prioridade é sempre o acionista e segundo a qual a empresa é o principal 
motor do progresso, contribuiu para um declínio do civismo na sociedade e para a erosão da 
atenção e das verbas destinadas a setores não comerciais como saúde, educação e transporte.  

A cultura anglo-saxônica capitalista difere da cultura européia. Enquanto na cultura 
anglo-saxônica existe a retenção de recursos que poderiam ser destinados às questões sociais 
em benefício de aumento de lucratividade e conseqüentemente aumento de distribuição de 
riqueza para os acionistas, na cultura européia acontece a canalização de recursos para as 
questões sociais, que resultam em benefícios para a população expressas através de saúde e 
educação de boa qualidade e a custo zero, moradia para os mais necessitados, qualidade de 
vida garantida na velhice na doença e no desemprego.  

No entanto, mesmo tendo a cultura européia pontos divergentes, os europeus, admiram 
e invejam a cultura anglo-saxônica (principalmente a cultura americana), onde o dinamismo 
empresarial é intenso, os lucros são enormes, as remunerações dos administradores altíssimas 
e, a lucratividade das empresas não para de crescer. Estes fatores despertaram os desejos 
psíquicos sociais de riqueza, poder e status dos administradores, acionistas e políticos 
europeus, e assim, os métodos administrativos organizacionais americanos foram aderidos, 
embora já existam dúvidas sobre a eficiência dos métodos americanos.  

A assimilação dos métodos administrativos organizacionais anglo-saxônicos, não 
aconteceu somente pela Europa. Basta observarmos o que aconteceu com a antiga Rússia, que 
a partir da exclusão do regime socialista abriu as portas para o capitalismo e aderiram aos 
métodos americanos. No Brasil, também houve a assimilação dos métodos americanos, e isto, 
partir da época de Getulio Vargas, quando para cá vieram as primeiras industrias americana. 
Assim, pode-se notar uma similaridade muito grande entre a cultura empresarial norte 
americana com a cultura empresarial brasileira.   
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Hoje vemos os métodos capitalistas exploratórios e dominantes, que buscam o 
acumulo de riqueza, poder e status por meio da organização (empresa) em quase todos os 
países (salvo algumas honrosas exceções).  

E tudo isto em nome do lucro. Mas ter como objetivo principal de uma organização 
(empresa) o lucro, é simplesmente querer transformá-la em uma reles caixa registradora. Uma 
empresa é muito mais do que isto. Uma empresa tem o dever de transformar-se em uma 
espécie de alavanca para a melhoria da sociedade como um todo sem, no entanto deixar de ter 
lucros.  

 
Creio que muita gente presume, erroneamente, que uma empresa existe 

simplesmente para ganhar dinheiro. Embora tal resultado seja importante na vida de uma 
empresa, precisamos ir mais fundo e encontrar os motivos reais de nossa existência. Ao 
investigar este ponto, inevitavelmente chegaremos à conclusão  de que um grupo de pessoas 
se reúne e passa a existir como uma instituição a que chamamos de companhia a fim de 
realizar coletivamente algo que poderia fazer isoladamente – ou seja, dar uma contribuição à 
sociedade, frase que pode soar banal mas é fundamental. (David Packard apud Handy, 2002, 
pg 40) 

 
 

3 Considerações Finais 
A conscientização do objetivo principal da empresa é de fundamental importância até 

mesmo para a própria sobrevivência da organização. Se não houver a conscientização do real 
objetivo de uma empresa, continuaremos a ver lideres, administradores, acionistas, diretores, 
políticos e todos os demais indivíduos envolvidos no processo organizacional, a agirem 
somente em beneficio próprio. Continuaremos a ver a organização como um instrumento de 
dominação e, como uma ferramenta para alcançar status e poder. 

É necessário ver a organização como um agente de mudança social. É necessário haver 
melhoria na qualidade dos produtos ofertados, investimentos para a criação de novos 
produtos, permitir uma distribuição de renda mais justa, fomentar a competitividade com 
moral e ética, oferecer retorno justo aos investidores, sem, no entanto ser preciso a utilização 
de atos pouco recomendáveis, ou seja, é preciso descobrir “A quem e a que serve uma 
empresa”. 
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