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RESUMO 

 

O comércio é uma das atividades econômicas mais importantes do país, pois este segmento 

corresponde a 67% do PIB nacional. O objetivo deste estudo é analisar as representações de 

poder em entidades de classe patronal do comércio no oeste catarinense. Esta pesquisa 

decorre do paradigma interpretativista, que entende que a realidade é construída por 

interpretações do real feita pelas pessoas nos contextos sociais que ocorre. O método de 

pesquisa que se utilizou foi a fenomenologia, e optou-se pela abordagem qualitativa de 

natureza descritiva e exploratória. A técnica de coleta utilizada foi a entrevista com roteiro 

semi-estruturado e a análise dos dados foi realizada através da análise do discurso. A pesquisa 

teve um ângulo de abordagem social e político e as relações de poder estabelecidas se revelam 

a partir dos diferentes depoimentos analisados. As representações sociais reveladas pelos 

entrevistados compõem a história de suas vidas e podem proporcionar subsídios que auxiliam 

na reflexão sobre o tema, bem como contribuir para o campo de conhecimento das 

organizações. 
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ABSTRACT 

 

Trading is one of Brazil’s most important economic activities, accounting for 67% of the 

national GDP. This study analyzes the power relations in trade employer associations in the 

West of Santa Catarina. It is based on an interpretative paradigm, with the understanding that 

reality is built from peoples’ interpretations of reality in the social contexts in which it occurs. 

The phenomenological research method was used, with a qualitative approach of a descriptive 

and exploratory nature. Semi-structured interviews were used for the data collection 

technique, and discourse analysis was applied for the data analysis. The research takes a 

social and political approach angle, and the power relations are revealed from the different 

testimonials analyzed. The social representations revealed by the respondents make up their 

life stories, and can provide resources for reflection on this theme, as well as contributing to 

the field of knowledge of organizations. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O poder ou os mecanismos de poder são temas de interesse constante nos estudos 

organizacionais. Entretanto, o assunto está longe de se esgotar, prova disso são diversas 

pesquisas que se apresentam envolvendo diferentes vieses de abordagem. Definir o termo 

poder também tem sido intento de muitos teóricos e na maioria das vezes um conceito 

complementa outro ou denota uma perspectiva diferente de leitura da realidade.  

Para Srour (2005), a fonte do poder está na capacidade de coagir ou de estabelecer 

uma relação de domínio sobre os outros, tanto na produção de efeitos desejados quanto no 

controle das ações dos outros. Porém, Foucault (2011) provoca reflexão ao mencionar que o 

poder não existe; existem sim práticas ou relações de poder. Para uma compreensão mais 

adequada do tema de pesquisa deste estudo, apresenta-se a contextualização do problema, os 

objetivos e a relevância do estudo para o meio acadêmico e organizacional.  

Foram selecionadas para o presente estudo, entidades dos municípios de Chapecó e 

Xanxerê localizados na região Oeste de Santa Catarina. Esta é reconhecida como uma região 

em franco desenvolvimento econômico. Chapecó é a maior cidade do Oeste Catarinense e 

congrega, juntamente com outros vinte e quatro municípios, a região metropolitana de 

Chapecó. Xanxerê é a segunda maior cidade que compõe esta região. 

 

1.1  CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Para as organizações modernas, muitas são as dimensões que precisam ser observadas, 

sejam de ordem operacional, tais como processos, ou mais subjetivas, por exemplo, as 

estratégias definidas e adotadas. Entretanto, todo o ambiente é feito e percebido igualmente 

pelas pessoas que dele fazem parte e que agem neste contexto. 

O comportamento e as ações dos indivíduos nas organizações são reflexos das 

representações sociais dos mesmos. Para Alves-Mazzotti (2008, p. 28) a enorme carga de 

informações é um grande confronto sentido pelas organizações modernas e pelos indivíduos, 

fazendo com que se busque compreender tais informações e se aproxime daquilo que já é 

conhecido. De acordo com a autora, as interações sociais criam “universos consensuais” onde 

novas representações serão produzidas e comunicadas, desta maneira farão parte desse 

universo não mais como simples opiniões, “[...] mas como verdadeiras “teorias” do senso 

comum, construções esquemáticas que visam a dar conta da complexidade do objeto, facilitar 

a comunicação e orientar condutas.” Segundo Alves-Mazzotti (2008) essas “teorias” 
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contribuem para formar a identidade grupal e o sentimento de pertencer ao grupo do 

indivíduo. 

A cultura organizacional e as relações de poder são representações que se manifestam 

e se desenvolvem também nos ambientes das organizações, o poder emerge das relações 

sociais e as formas e estratégias são cada vez mais amplas para a regulação destas 

manifestações. Segundo Motta (1990) o poder se constitui de práticas sociais construídas 

historicamente e não tem caráter global porque são formuladas por inúmeras correlações que 

se transformam permanentemente. O exercício do poder se dá de forma fragmentada e as 

relações sociais se mostram de diversas maneiras, porém o conceito é vago, pois em suas 

manifestações há sempre o fato de alguns indivíduos ou grupos atuarem sobre outros 

indivíduos ou grupos. 

As relações de poder são igualmente representadas por uma elite governante, ou 

dirigente, a partir de um conjunto de formas simbólicas que expressam, com clareza, quem de 

fato detém o poder (GEERTZ, 2012). 

Foucault (2011) destaca que as relações de poder se introduzem como fenômeno 

político, enquanto atuam na utilização do corpo de forma produtiva também age no intento de 

tornar os indivíduos “dóceis politicamente”, desta forma se alcança a aceitação e a submissão. 

Tanto nas manifestações da cultura organizacional quanto nas relações de poder demonstradas 

pelas organizações, a arena ideológica exerce seu poder sobre os indivíduos, seja na forma de 

convencer, de conquistar ou de provocar adesão para algum propósito. 

A sociologia do conflito encontra boa repercussão quando aplicada às organizações. C. 

Wright Mills, por exemplo, ressaltava que a relevância das corporações empresariais eram 

fonte de poder tal como as estruturas do Estado moderno. Robert Michels, por sua vez, 

percebeu que líderes de determinadas organizações, no âmbito das mesmas, disputam 

avidamente o poder, projetando nesse universo organizacional uma pequena “luta de classes”. 

As elites governamentais, para o mesmo autor, são eficazes em impor seus respectivos 

interesses em função das articulações e redes que constituem (COLLINS, 2009). 

Pagès et al. (1993) destacam que as relações de poder podem ser ‘avaliadas’ também 

através do enfoque psicológico, considerando que o vínculo social é também um vínculo de 

poder. As regras do jogo social são introjetadas pelos indivíduos, estas leis regulam o modelo 

social e norteia sua conduta. Estas regras são abrangentes e como consequência induzem a 

internalizar as formas de como as relações de poder se estabelecem nesse modelo. Os autores 

reforçam que as relações de poder fazem parte da mente e do corpo, estão no indivíduo e no 

social. De acordo com os autores, as relações de poder se inserem na constituição do 
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indivíduo, na compreensão e na aceitação das normas sociais e alcançam as práticas 

econômicas também. 

Para os autores Pagès et al. (1993), as relações de poder se apresentam nas 

organizações não somente como poder de indivíduos ou grupos sociais, é também um sistema 

econômico-político-ideológico-psicológico que se estrutura de forma combinada e autoriza o 

desenvolvimento de processos de mediação e ocultação de contradições psicológicas e 

sociais. 

A presente pesquisa contempla a análise das representações de poder estabelecidas em 

entidades de classe patronal. As entidades analisadas são: Sindicato do Comércio, Associação 

Comercial e Câmara de Dirigentes Lojistas dos municípios de Xanxerê e Chapecó – SC. 

Os objetivos do trabalho privilegiam a identificar as práticas que denotem 

demonstrações de poder, analisar as redes que definem as decisões tomadas no âmbito da rede 

apresentada, bem como ccompreender como se estabelecem as relações políticas entre os 

representantes das entidades, a classe empresarial e a sociedade. 

Para os estudiosos das organizações, o poder ou as relações de poder são sempre foco 

relevante de pesquisa. Os indivíduos e as organizações se deparam com desafios complexos 

que estão sempre em transformação, pois práticas adotadas em alguns momentos são efetivas, 

em outros se mostram completamente inúteis. 

O poder ou as relações de poder são vastamente estudados e explorados em estudos 

acadêmicos e organizacionais, entretanto é um tema controverso e que instiga a compreensão 

das diferentes perspectivas que se apresentam. Muitas práticas de poder são adotadas com 

intencionalidade clara e objetiva, porém a intenção deste estudo é estudar e compreender 

como se desenvolve e se pratica o poder na sua forma mais velada e discreta. 

Este trabalho visa a estudar, portanto, as relações de poder em entidades de classe 

patronal no segmento do comércio nas cidades de Xanxerê e Chapecó/SC. Essas entidades 

representam os empresários desse setor e são compostas pelos mesmos e, por conseguinte, 

reproduzem as percepções e práticas desses membros. Diante desses apontamentos, tal 

pesquisa pretende contribuir para os estudos organizacionais envolvendo instituições do 

segmento do comércio do oeste catarinense. 

O comércio e serviços são setores de relevante importância econômica e social no PIB 

(Produto Interno Bruto) do país. Ao se destacarem as principais atividades econômicas do 

Brasil com base no (IBGE, 2010), tais como, agropecuária, indústria e comércio e serviços, o 

segmento corresponde a 67% (sessenta e sete por cento) do PIB, destacando-se como um 

efetivo propulsor econômico. 
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Para alcançar os objetivos propostos, optou-se pela abordagem qualitativa de natureza 

descritiva e exploratória. Este estudo sustentou-se pelo paradigma interpretativo e 

fenomenológico (BURREL e MORGAN, 1979), visando a identificar, compreender, analisar 

e descrever o fenômeno estudado, ou seja, de que forma os presidentes, vice-presidentes ou 

outros membros das diretorias das entidades de classe estudadas se manifestaram acerca das 

representações de poder por eles vivenciadas. 

Afinal, a compreensão metodológica é um processo pelo qual se busca obter formas de 

acesso para compreender as diversas manifestações das vidas, percepções e representações de 

outras pessoas (SCHMIDT, 2012). 

A pesquisa foi realizada através de entrevistas com roteiro semi-estruturado, na qual, 

os entrevistados agendaram local e horário que melhor se adequasse as suas atividades. Neste 

contexto, a análise das realidades sociais que os atores manifestaram, correspondem à 

perspectiva de cada um.  

Poupart (2012, p. 216) reforça que “[...] o uso dos métodos qualitativos e da entrevista, 

em particular, foi e ainda hoje é tido como um meio de dar conta do ponto de vista dos atores 

sociais e de considerá-lo para compreender e interpretat as suas realidades.” 

 O termo “poder” normalmente está associado a interpretações como manipulação, 

abuso, exploração e injustiça, culturalmente reforçado por acontecimentos marcantes, porém, 

há muitas formas de se perceber as práticas de poder, nem sempre reveladas de forma tão 

negativa. O poder é onipotente na vida social, e a cultura organizacional, através de conceitos, 

mitos, tabus, pode ser vista como um instrumento de poder, reforçando práticas e aceitações 

que ocorrem dentro do ambiente empresarial. Clegg (1992) reitera que organizações 

“eficientes” buscam construir práticas estratégicas de disciplina. 

 O poder e a cultura organizacional compõem a realidade das organizações, em uma 

abordagem sistêmica é coerente mencionar que estes aspectos são manifestações 

comportamentais das pessoas que influenciam e sofrem influências deste ambiente. As 

organizações recrutam funcionários que atendam as suas necessidades, e impõem processos 

de socialização para que os mesmos se adaptem as suas determinações. Segundo Krausz 

(1991), qualquer sistema social exerce controle sobre comportamentos individuais. É 

pertinente mencionar então que, se o indivíduo assume um comportamento que seja de acordo 

com o orientado pela organização, melhor será sua chance de ascender profissionalmente, 

reforçando assim a cultura organizacional existente e o poder que a mesma detém.   
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1.2  OBJETIVOS 

 

1.2.1  Objetivo Geral 

 

Analisar as representações de poder em entidades de classe patronal do comércio nos 

municípios de Chapecó e Xanxerê/SC. 

 

1.2.2  Objetivos Específicos  

 

a) Identificar práticas exercidas nas organizações patronais que denotem demonstrações 

de poder. 

b) Compreender como se estabelecem as relações políticas entre os representantes das 

entidades, a classe empresarial e a sociedade. 

c) Descrever como as redes de poder influenciam as decisões tomadas no âmbito das 

entidades de classe patronal do comércio. 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O presente estudo está embasado em autores que estudam e fundamentam cultura 

organizacional e poder, visto serem estes fatores sociais indissociáveis. O poder tem a 

capacidade de moldar, instrumentalizar e garantir a manutenção da cultura de uma 

organização, possibilitando que sua funcionalidade respalde os objetivos organizacionais. O 

poder mantém a cultura organizacional e pode transformar a mesma em instrumento capaz de 

influenciar comportamentos, modificar estruturas e alterar processos.  

 

2.1  CULTURA ORGANIZACIONAL: UM CONCEITO EM DEBATE 

 

A análise cultural, seja de uma sociedade ou, neste caso, de organizações, tornou-se, 

na contemporaneidade, algo relacional, plural e histórica. As redes de significados e as 

interconexões existentes são essenciais para uma interpretação da cultura em ambientes 

organizacionais (FISCHER, 2011). 

O contexto organizacional além de dinâmico e complexo, é farto também em 

novidades, inovações, originalidades, e é também um celeiro de assuntos que instigam a 

investigação e a pesquisa. A cultura organizacional, é sempre pauta quando se questiona 

causas ou consequências de determinadas ações, práticas, atitudes, comportamentos, 

processos, relacionamentos, posicionamentos, controles e resultados, evidenciando muitas 

vezes que a “característica cultural” se manifesta com ou sem sutileza, mas não deixa de dar 

seu toque. 

Schein (1984, p. 3-4) define cultura organizacional como: 

 

O modelo dos pressupostos básicos, que determinado grupo tem inventado, 

descoberto ou desenvolvido no processo de aprendizagem para lidar com os 

problemas de adaptação externa e integração interna. Uma vez que os 

pressupostos tenham funcionado bem o suficiente para serem considerados 

válidos, são ensinados aos demais membros da organização como a maneira 

correta para se perceber, se pensar e sentir-se em relação àqueles problemas.  

 

Segundo Srour (2005, p. 140), as organizações se dedicam em atividades socialmente 

valorizadas, e por esta razão são objetos de estudo das ciências sociais. O autor destaca que 

“[...] as organizações podem ser definidas como coletividades especializadas na produção de 

um determinado bem ou serviço. Elas combinam agentes sociais e recursos, de forma a 

economizar esforços e tornar seu uso eficiente.” Para o autor, as organizações fornecem 
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potência para a força numérica destes agentes e transformam-se em terreno das ações 

cooperativas e coordenadas, ressaltando também que as organizações são espaços coletivos 

concebidos e planejados para realizar determinado objetivo, agentes coletivos que apresentam 

semelhança de classes sociais, de categorias sociais e de públicos, mas com diferenças pelo 

caráter deliberado de cada criação, são unidades de ação e decisão, são portadoras das 

necessidades e dos interesses corporativos, e são também agrupamentos com vida própria, 

mesmo sendo “meios”, a dinâmica interna tende a perdurá-los e os transforma em “fins” em si 

mesmos. 

As estratégias que as organizações adotam para estabelecer traços culturais e controle 

são destaques no estudo de Moore (2006), que aponta, em sua análise, o comportamento de 

gestores que são expatriados, demostrando que mesmo sendo uma estratégia corporativa, com 

a finalidade principal de estabelecer controle social, as ações adotados pelos indivíduos 

representam para os gestores locais uma forma de resistência às práticas orientadas pela 

matriz, ao mesmo tempo os expatriados se valem de sua posição diferenciada para negociar 

entre ambas as partes de acordo com seus próprios interesses. O comportamento dos 

indivíduos também se manifesta por suas emoções. Os estudos de Rejum e Zigang (2005) 

destacam o reconhecimento de que as emoções contextualizam-se no campo das relações 

interpessoais, através de um processo de ação e reação. 

Leitão, Fortunato e Freitas (2006) apontam que a importância que se dá aos 

relacionamentos advem do pressuposto de que as necessidades e interesses das organizações 

são também as mesmas necessidades e interesses dos indivíduos coletivamente. De acordo 

com os autores, as necessidades dos indivíduos têm origem na complexidade do que somos 

como seres humanos, e que, inevitavelmente passa pela emocionalidade das relações sociais e 

nas trocas intersubjetivas que nelas acontecem. Entretanto, estudos de Alvesson e Deetz 

(1999) apontam que o modernismo tem tratado os relacionamentos como “coisas”, dentro de 

um processo visto de forma linear, discreta e fragmentada por meio de certa racionalidade 

instrumental que observa a administração das organizações preocupada com o controle das 

pessoas e dos ambientes. Henriquez (1997) também questiona os motivos perversos de 

relacionamentos humanos em uma sociedade que se caracteriza por instrumentalizar seus 

indivíduos.  

De acordo com Srour (2005, p. 152-153), as organizações possuem dimensões e são 

como microcosmos sociais. “[...] o espaço social não é povoado por indivíduos, mas por 

relações sociais: os agentes individuais são apenas portadores dessas relações.” Diante do 

exposto, o autor mostra que o caráter das organizações é definido a partir de três dimensões 
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analíticas que destacam o espaço social e que predominam nas organizações ou como elas 

são. As dimensões podem ser econômicas, ou seja, quando produzem bens ou serviços 

econômicos, utilizam ou dependem de contribuição material como meio de controle, podem 

ser políticas, onde produzem bens ou serviços políticos, utilizam ou dependem das coações 

físicas para meio de controle, ou podem ser simbólicas, quando produzem bens ou serviços 

simbólicos, utilizam ou dependem das representações mentais como meio de controle. Srour 

(2005) ressalta ainda que toda organização possui infra-estrutura material, correspondente à 

instalação e equipamentos onde ocorrem a divisão do trabalho e a substituição do pessoal, 

sistema de poder, correspondentes em centros específicos onde o mando acontece em um 

universo simbólico, norteado pelos saberes e padrões culturais inculcados e exercidos pelos 

agentes sociais. 

As dimensões do espaço social são ilustradas por Srour (2005) em econômica, política 

e simbólica (Quadro 1). 

 

Dimensão Conteúdo Objetos Produtos 

Econômica Infra-estrutura Naturais e sociais Bens e serviços 

Política Sistema de poder Interesses sociais Decisões imperativas 

Simbólica Universo simbólico Representações mentais Mensagens cognitivas 
Quadro 1 – Dimensões do espaço social 

Fonte: Srour, 2005, pg.153. 

 

 Mascarenhas, Kunda e Vasconcelos (2004) compreendem as organizações como 

culturas e isto significa afirmar que são os padrões da cultura da organização a base para a 

interpretação, a valorização e também o estabelecimento das práticas sociais das 

organizações, considerando  que é a partir destes padrões que os indivíduos articulam a 

interação social. Ibarra e Andrews (1993) exploraram a hipótese de que redes padrões de 

interação afetam a percepção dos empregados por meio de dois mecanismos distintos, seja ele 

conceitual ou empírico, ou seja, a influência social com base na proximidade da rede de 

relacionamento e o poder sistêmico baseado na centralidade da rede. Srour (2005, p. 143) 

destaca que as organizações desenham um espaço onde os agentes sociais processam 

matérias-primas através de instrumentos de trabalho e transformam em produtos finais. “[...] 

por constituírem fenômenos sociológicos, as organizações são singularidades históricas e se 

inscrevem num plano institucional.”   

 Merece destaque a observação feita por Fleury (2009), quando do aumento 

significativo dos estudos que têm surgido no intuito de pesquisar a cultura organizacional, 

estudos estes, que segundo a autora são direcionados sob os mais variados enfoques teórico-
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metodológicos. A autora critica algumas propostas que pretendem através de diagnósticos 

considerados até simplistas, aprender padrões culturais das organizações a partir do somatório 

e percepção de seus membros. 

 Mascarenhas, Kunda e Vasconcelos (2004) mencionam que a cultura organizacional é 

o padrão de crenças e valores compartilhados que fornecem significados aos membros de uma 

instituição e estabelecem regras comportamentais dentro desta organização. Pode-se observar 

que esta definição denota certa harmonia, usualmente presente e destacada na perspectiva 

funcionalista, considera o conflito, por exemplo, como algo externo à organização, prejudicial 

ao seu desempenho e funcionamento, exigindo medidas de controle para estabelecer o 

equilíbrio organizacional proposto e de certa maneira melhorado. Carvalho e Vieira (2007) 

apontam que o conflito é funcional ao sistema. 

 Quando a discussão centra-se nos interesses dos indivíduos, Carvalho e Vieira (2007) 

destacam uma abordagem focada no conflito de poder, nesta perspectiva, o conflito não é 

externo. Ele compõe a natureza do sistema, e as organizações são sistemas sociais inerentes 

aos interesses dos indivíduos que dela fazem parte. 

 De acordo com Carvalho e Vieira (2007, p. 37):  

 

As organizações constituem coalizões de interesses díspares, o que implica 

entendê-las  igualmente como coalizões de objetivos múltiplos. Assim, 

considera-se que os indivíduos, nas organizações, procuram alcançar seus 

objetivos pessoais, os objetivos de seus grupos de interesse ou os objetivos 

mais amplos da coalizão, onde estão integrados. 

 

 Porém, mesmo tendo um contexto organizacional em que a característica cultural 

denote integração, os conflitos estarão sempre presentes e farão parte dos processos e 

relacionamentos; considerando que o ambiente organizacional não é estático e as divergências 

são parte deste cotidiano, Martin e Frost (2001, p. 220), afirmam que,  

 

[...] quer seja desejado, quer seja evitado o conflito aberto acerca de questões 

fundamentais, o mesmo é evidente em qualquer estudo de pesquisa 

organizacional e deve se levar em consideração a existência destas 

divergências. 

 

 Segundo Tjosvold (1997), o conflito pode afetar o desempenho das pessoas e de 

equipes em variados níveis, tanto positivamente quanto negativamente e pode ser associado a 

maior inovação e também nas relações interpessoais mais eficazes. Culturalmente, também o 

conflito é descrito como um provocador de desenvolvimento social, Deutsch (1973) destaca 



10 

 

que seus efeitos podem ser positivos desde que geridos adequadamente, ou seja, quando 

estabelecidas relações mais cooperativas e alcançadas as soluções integradas dos problemas 

em benefício de todos. O campo de desenvolvimento segundo Ribeiro (2007), é constituido 

por diversos atores e representam segmentos diversos, as organizações são parte importante 

deste campo. A estrutura e a dinâmica de cada campo de desenvolvimento é marcado por 

diferentes capacidades de poder e interesses que são articulados através de processos 

históricos. 

 A gestão de conflito adequada segundo Ferreira, Neves e Caetano (2001), passa pela 

negociação e estratégias e não na sua eliminação. Rahim, Magner e Shapiro (2000) propõem a 

gestão construtiva do conflito como fundamental para que a organização esteja mais 

preparada para enfrentar desafios iminentes e futuros. A determinação de perceber o conflito 

negativamente ou como uma oportunidade, será demonstrada através da resposta dada pelas 

pessoas envolvidas, seus gestores e a cultura da organização. 

 Mascarenhas (2002) destaca que apesar de tamanha complexidade, a cultura 

organizacional é, na maioria das vezes, estudada de forma pragmática demais, característica 

fortemente percebida em pesquisadores da administração. Segundo Mascarenhas, Kunda e 

Vasconcelos (2004) esta percepção reforça o aspecto dominador que os estudos produzidos 

referentes à cultura organizacional geram, reafirmando a pretensão de que, a cultura entendida 

como uma variável organizacional, é algo que pode e deve ser administrado. 

 Pensar a cultura organizacional somente desta maneira pode fortalecer o 

comportamento controlador das pessoas nas organizações e a busca pelo poder explícito ou o 

poder, na forma mais velada, fortalecerá quem melhor se enquadrar dentro dos padrões 

considerados aceitáveis no contexto das organizações, a maneira descrita para gerenciar a 

cultura organizacional seria bastante adequada dentro do que seconhece como abordagem 

funcionalista. Morgan (1980) afirma que a abordagem funcionalista é essencialmente 

ortodoxa e baseada na pressuposição de que a sociedade tem uma existência concreta e real, 

com um caráter sistêmico, orientada a produzir um estado de coisas que sejam ordenadas e 

reguladas. 

 A cultura organizacional, para Freitas (2006, p. 97), primeiramente é vista como 

instrumento de poder; em seguida, “como conjunto de representações imaginárias sociais que 

se constroem e reconstroem nas relações cotidianas dentro da organização e que se expressam 

em termos de valores, normas, significados e interpretações”, pois o objetivo é ter um sentido 

de direção e unidade, transformando a organização para que tenha forte identidade e que seus 

membros a reconheçam. 
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 Freitas (2006) ressalta que a cultura organizacional exerce algumas funções, dentre 

elas está conseguir a adesão ou consentimento de participação dos indivíduos e grupos; este 

consentimento passa pela conquista do amor e a busca pela perfeição. A outra é a noção de 

território, que também se altera através da cultura organizacional. Ela amplia a ideia de 

território, vinculando-o não à unidade onde o indivíduo trabalha, mas na empresa como um 

todo, potente e unipresente. A autora instiga ainda mais à reflexão quando menciona que faz 

parte da atividade de executivos e gerentes, transmitir a cultura organizacional. Entretanto é a 

administração de recursos humanos que se empenha com os instrumentos denominados 

necessários para agenciar a promoção cultural. Suas atribuições vão desde definir perfis, 

programas rituais e cerimônias, até explicitar as regras do jogo e criar modelos a serem 

seguidos. 

 Robbins (2005) destaca que a cultura original da organização é proveniente da 

filosofia do fundador. Esta filosofia influencia, de acordo com o autor, de maneira muito 

contundente a utilização dos métodos adotados na força de trabalho. Boeker (1989) já 

ressaltava que a distribuição de poder e a importância de cada subunidade das organizações, 

representam não só a influência das condições atuais, mas também vestígios de eventos 

anteriores, incluindo aspectos da fundação da organização. Srour (2005) reforça que  é diante 

de suas ações que os gestores definem os comportamentos que são receptíveis ou não em seus 

funcionários, a socialização dos trabalhadores depende também do êxito no processo de 

seleção, refere-se tanto na aceitação dos valores dos iniciantes e os da organização até na 

preferência de métodos de socialização eleitos pelos gestores. 

 Do ponto de vista estratégico, Lacombe e Heilborn (2008) destacam que a utilização 

da cultura organizacional e os aspectos de diferenciação com outras organizações podem ser 

considerados para atingir seus objetivos, pois a cultura organizacional influencia e é 

influenciada pelas decisões da empresa. Tamayo (2004) diz que cultura organizacional é o 

que de fato é a organização e se estabelece por um processo inconsciente que pode mudar 

através da influência exercida pela gerência ou de outras lideranças. 

 É mister considerar que muitos elementos compõem a cultura organizacional, Dias 

(2003) destaca que todas as culturas possuem como base um conjunto de crenças, 

compartilham conhecimentos e ideias, há permuta de experiências e informações, entendidas 

e compreendidas quando as pessoas se sentem parte da organização. Para Freitas (2007), as 

crenças e os pressupostos refletem o que os funcionários creem ser a verdade e 

consequentemente influenciam em suas percepções, no que sentem e no que pensam. 
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 Entretanto, se for considerada esta dinâmica do ponto de vista de uma perspectiva 

mais natural e compreensiva, é possível perceber a cultura organizacional como um grande 

mosaico. Imagens da organização de Morgan (2010) são um exemplo deste mosaico. Nessa 

obra o autor representa as organizações sob várias metáforas, entre elas, por exemplo, as 

organizações são vistas como máquinas, como organismos, como cérebros, como cultura, 

como unidades políticas, como prisões psíquicas, como fluxo e transformação e também 

como instrumentos de dominação. De acordo com Jaime Junior (2002) estas metáforas não 

servirão mais como únicos exemplos para pensar as organizações. As organizações serão 

percebidas também como imagens de interpretação da realidade, tais como o jogo, o drama ou 

o texto. 

 Ou seja, a cultura organizacional depende do contexto momentâneo. Diante desta 

premissa, um aspecto deveras importante é a questão da ambiguidade, sinalizada como 

característica essencial da cultura organizacional. Lacombe (2004) define ambiguidade como 

a qualidade de ter mais de um significado ou que se pode interpretar de mais de uma forma. 

Considerando que a cultura organizacional é constituída de subculturas, estas são percebidas 

como altamente permeáveis e flutuantes (ALCADIPANI; CRUBELLATE, 2003). 

 Para Freitas (2007) a definição de cultura ainda é muito complexa. Diante de 

considerações anteriormente mencionadas e com consideráveis divergências conceituais entre 

si, é possível notificar que tratar a cultura como uma variável, é ainda a forma mais difundida 

e comum de abordagem. A busca por respostas prescritivas que pretensamente resolvem todos 

os problemas organizacionais reforça o viés pragmático presente nos estudos organizacionais. 

Barbosa (2002) aponta como o valor instrumental percebido da cultura organizacional vem 

sendo abordado, com capacidade de provocar intervenção e ter valor de competitividade, pois 

de acordo com a autora, é como se fosse um ativo que garantirá rentabilidade de longo prazo 

para a organização.  

 O destaque feito por Barbosa (2001) vai além da dificuldade de conceituar cultura 

organizacional ou sua evidência nos dias atuais. A verificação da mudança do significado é 

fato, pois ora cultura é vista como um elemento residual, como se fosse uma variável passível 

de neutralização, noutro momento é vista como um elemento estrutural, com capacidade de 

“moldar” os indivíduos nas organizações e conduzí-los para o sucesso ou para o fracasso, e 

ainda, mesmo que raramente, pode ser vista também como “algo” que a organização “é”.  

 A proposta de Barbosa (2001, p. 108), diante do exposto “é dizer que o advento do 

conceito de cultura organizacional não representa a descoberta da cultura pelos 
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administradores, mas apenas uma ressignificação.” Porém, a ressignificação não pode ser 

interpretada como o resultado de ações desenvolvidas no ambiente interno das organizações.  

 É válido, portanto, atentar para a criticidade de Barbosa (2002), quando expõe a forma 

de utilização do conceito de cultura organizacional no contexto da administração, a autora 

destaca que houve um comportamento relapso que ignorou os debates pertinentes no âmago 

das ciências sociais, em particular na antropologia onde os refinos conceituais foram 

acontecendo. Esta conduta reflete-se nos termos utilizados nos discursos, tais como, 

“manejar”, “intervir”, “gerenciar” culturas, são alguns dos exemplos desta perspectiva. 

O desafio, na ótica dos gestores, reside na necessidade de compreender o que passa no 

ambiente das organizações e do trabalho. Barbosa (2001), no entanto, registra a falta de uma 

teoria que contemple concepções de intervenção na cultura de uma organização. A partir desta 

abordagem teórica, será necessário investir e compreender a cultura para que estes 

profissionais deixem de ser apenas técnicos e sejam também intérpretes da realidade, mas que 

esta nova capacidade não seja no sentido “messiânico” como menciona a autora, para que não 

se interprete equivocadamente os papéis e o poder a ele atribuído. 

 

2.2  PODER E ORGANIZAÇÕES 

 

  A dinâmica do ambiente organizacional é feita e influenciada por significativos e 

variados conceitos, entre eles destaca-se o poder ou as relações de poder. Entender um 

aspecto como este é necessário para a compreensão dos fenômenos organizacionais, visto que 

são comportamentos ou ações humanas que constroem esta realidade. O poder é um requisito 

organizacional em constante discussão, pois pode manifestar-se de formas diversas. Uma 

maneira simples é defini-lo como a habilidade de um indivíduo sobrepor-se ou dominar o 

outro. 

  Verchai e Seleme (2009) destacam que, para os institucionalistas, as organizações 

fazem parte de ambientes compostos por regras, crenças e valores, geridos e que se 

consolidam por meio da interação social. Para Etzioni (1976), é característica da sociedade 

atual a predominância das organizações, pois segundo o autor, os indivíduos nascem em 

organizações, são educados nelas, e provavelmente irão trabalhar nas mesmas. As 

organizações, na sociedade contemporânea, são percebidas por Carvalho e Vieira (2007) 

como onipresentes em todas as dimensões da vida social, pela capacidade de influenciar o 

ambiente econômico, as disputas políticas e ideológicas expostas no ambiente social, nas 

questões religiosas e culturais estruturantes do tempo e do espaço em que acontecem. 
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  A competitividade, a necessidade de sobrevivência e a busca pela legitimidade 

institucional introduzem o estudo das relações de poder no ambiente das organizações. Os 

ambientes organizacionais, segundo Hall (2004), estão, de certa forma, à mercê de 

manipulações, manipulações estas oriundas em seu interior, no cerne das práticas individuais 

e coletivas dos indivíduos, nas relações das pessoas e no poder que cada um exerce. Seguindo 

esta observação, Hall (2004) argumenta que no plano das organizações há uma relação 

estreita entre o fenômeno do poder e a estrutura organizacional, considerando que é na 

estrutura que acontecem as ações determinantes e necessárias para as relações de poder. 

  Bobbio, Matteuci e Pasquino (1986) argumentam que o poder se concebe pela 

capacidade de ação do indivíduo e também pela capacidade que determina o comportamento 

da outra pessoa, ou seja, a prática do poder do homem sobre o homem. Russell (1979) 

defende a ideia de que entre tantos desejos que o homem carrega, o poder e a glória são os 

que mais se destacam. Para o autor, a compreensão e interpretação correta da história, é 

melhor entendida quando se aceita que o amor ao poder é munição para as atividades 

importantes nos assuntos sociais, destacando que o conceito fundamental nas ciências sociais 

é o poder. Segundo Russell (1979), a capacidade de influenciar no rumo dos acontecimentos 

está diretamente relacionado ao fato de que as pessoas têm forte ou fraco amor ao poder, sua 

observação destaca que, “[...] os homens que causam mudanças sociais são, via de regra, 

pessoas que desejam firmemente causá-las. Portanto, o amor ao poder é uma característica dos 

homens causalmente importantes.” Lacombe (2004, p. 244) descreve que poder é: 

 

[...] capacidade de controlar indivíduos, eventos ou recursos, impondo a 

vontade própria e fazendo com que seja feito aquilo que se deseja; 

capacidade para influenciar decisões, pessoas e o uso de recursos; 

capacidade para exercer influência, isto é, mudar as atitudes ou o 

comportamento de um indivíduo ou grupo; capacidade para motivar as 

pessoas a fazerem o que de outra forma elas não fariam. 

 

  É comum conceituar e explicar termos ou comportamentos de forma generalista. 

Diante da pretensão de conhecer e estudar este aspecto tão importante no cotidiano das 

organizações e das pessoas questiona-se, afinal o que é poder? Para Galbraith (1983), mesmo 

que o termo seja usado da maneira mais diversa possível, ainda assim pode-se supor que 

quem ler ou ouvir saberá o que significa. O autor destaca o fascínio de Weber (1999) por tão 

complexo tema. O sociólogo e cientista político alemão Max Weber “[...]satisfez-se com uma 

definição próxima a compreensão cotidiana: poder é a possibilidade de alguém impor sua 

vontade sobre o comportamento de outras pessoas.” (GALBRAITH, 1983). 
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  Em seus estudos, Galbraith (1983) apresenta três instrumentos para manejar ou exercer 

o poder, e três instituições ou atributos que permitem o direito para usá-lo. Os instrumentos de 

poder elencados pelo autor são: o poder condigno, ou seja, é um instrumento proveniente da 

capacidade de obter submissão pela capacidade de impor uma consequência desagradável ou 

dolorosa pela não rejeição, quando exercido, a submissão acontece por infligir ou ameaçar; 

diferentemente. O poder compensatório, quando oferece uma recompensa positiva e obtém a 

submissão por meio desta estratégia, há uma oferta atraente de recompensa para quem se 

submete. O instrumento do poder condicionado, entretanto é praticado diante da mudança de 

uma convicção, ou crença. Questões como a educação, persuasão ou compromisso social que 

se caracterize como algo apropriado ou coerente, pode condicionar o indivíduo a acatar a 

vontade alheia.  

   Diante dos três instrumentos para exercer o poder, Galbraith (1983) relaciona as três 

fontes do poder, que são assim relacionadas: a personalidade, a propriedade ou riqueza e a 

organização. A personalidade ou liderança como pode ser reconhecida, é percebida através de 

atributos pessoais, tais como a oratória, a firmeza moral ou demais características que 

possibilitem acessar a um ou mais instrumentos de poder. A propriedade ou riqueza reporta-se 

a um aspecto de autoridade e a fonte de poder através da organização, que é considerada pelo 

autor como a fonte mais importante para a sociedade moderna, pois considera a organização 

indispensável quando se busca o poder ou necessite do mesmo.  

  Segundo Galbraith (1983), os instrumentos e as fontes de poder se relacionam 

diferentemente entre si, permitindo associações primárias ou combinações diversas pelas 

quais o poder pode ser exercido. Os estudos do autor demonstram seu posicionamento 

funcionalista. A perspectiva funcionalista apresenta elementos de consenso, harmonia e 

homogeneidade das organizações, entretanto vale a reflexão quanto à dinâmica que envolve a 

atmosfera organizacional. Morgan (2010) destaca que o jogo de poder nas organizações é um 

processo dinâmico tal quais os elementos formais da estrutura da organização, as mudanças 

tornam-se fonte de informação referente à modificação dos arranjos de poder que podem 

ocorrer internamente.   

  Segundo Gaulejac (2007), o funcionalismo é uma teoria que normalmente relaciona 

fenômenos sociais com as funções que eles garantem. Quando é aplicada na gestão, a teoria 

funcionalista enxerga a organização como um dado, um sistema, ou uma entidade que possui 

um funcionamento “normal”, característica esta também das abordagens comportamentalistas, 

em que a principal finalidade é garantir sua reprodução. 
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  Diante das tipologias para explicar e estratificar o poder, é mister destacar a 

classificação ou a tipologia da legitimidade que Weber (1999) estabeleceu estreitamente com 

o conceito de autoridade. Esta mesma autoridade pode ser compreendida pela aceitação dos 

indivíduos que se submetem ao poder em questão, entendido como certo e adequado, 

validando assim o seu exercício. O poder legítimo geralmente é aceito pela grande maioria, 

inibindo mesmo que temporariamente qualquer resistência ou oposição. Esta legitimidade está 

descrita em três tipos distintos, são elas, a autoridade tradicional, a autoridade carismática e a 

autoridade racional-legal. Vasconcelos (2004) destaca que a autoridade racional-legal fornece 

o fundamento de legitimidade da burocracia, entretanto busca compreender também como se 

dão os processos de institucionalização do carisma, das dinâmicas de liderança, da motivação, 

de comprometimento e do trabalho em grupo, considerando que estes elementos são 

periféricos em um modelo burocrático, porém são centrais para o funcionamento de um 

modelo pós-burocrático.  

  Segundo Weber (1999), a autoridade tradicional é aquela que tem como base a crença 

na tradição, que é algo aceito, são caracteristicamente as sociedades tradicionais; entretanto, a 

autoridade carismática, é a que tem o carisma como premissa, geralmente se apresenta em 

lideranças governamentais; e a autoridade racional-legal é a autoridade pautada em aceitar 

regras e normas impostas, seu exemplo mais proeminente são as sociedades modernas. 

  O poder da burocracia, destacam Carvalho e Vieira (2007), evidencia exemplarmente 

esse tipo de autoridade, legitimado por algo aceito em normas e regras que racionalmente 

pretendem garantir eficiência na forma de organização social, surgindo como uma maneira de 

organização por excelência, com a capacidade de contemplar todos os atributos, garantindo 

dessa maneira dominação diante de expressivo número de pessoas. Segundo os autores, “[...] 

a sociedade tornou-se complexa e, a partir daí, as redes de transações e relações que se criam 

no mundo do trabalho geram necessidades de coordenação e controle.” É na utilização de 

estruturas formais e racionalizadas que se encontram os meios mais efetivos para alcançar 

esses objetivos. 

  Nas organizações atuais buscam-se lideranças que ultrapassem o perfil de tomador de 

decisões apenas, de acordo com Fleury (2002), o líder precisa se redefinir e assumir outros 

papéis, tais como, um educador, um empreendedor, ou um designer de estratégias e de 

desenvolvimento das pessoas, se transformar em um gestor diante das novas realidades das 

organizações e das novas relações de trabalho. Para Davel e Machado (2001) a habilidade de 

organizar a realidade e a influência no imaginário coletivo, destaca a força do líder e dá 

fundamentos para o exercício de sua autoridade. A liderança é um relacionamento entre líder 
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e liderados e parte da identificação das necessidades do grupo, para Smircich e Morgan 

(1997) as ações ou as declarações do líder definem e dão forma para o contexto da ação, onde 

os membros deste contexto encontram um ponto de referência para as suas próprias ações e 

compreensão da situação.  

  Ramos e Januario (2010, p. 33) destacam que “[...] a impressão que se tem é que, 

apesar da implementação de novos modelos de gestão, o ambiente organizacional apresenta 

um curioso quadro de angústias e ansiedades que permeia o comportamento e as ações das 

pessoas envolvidas em diversas formas de trabalho.” Para os autores está implícito nas novas 

perspectivas de gestão, vincular projetos individuais dos funcionários com as estratégias de 

longo prazo que as organizações almejam. 

  Pagès et al. (1993), em seus estudos referentes ao poder destacam a organização como 

mecanismo estratégico de mediação. A principal intenção desta estratégia é provocar 

sentimento de contradição nas pessoas. As oportunidades proporcionadas pela organização 

que são percebidas como benefício podem contradizer-se com medidas restritivas que 

aprisionam o indivíduo causando-lhe frustração e angústia. A oferta tanto das oportunidades 

quanto das restrições são dosadas de maneira que garantam equilíbrio na relação. A atenção 

principal recai na utilização da mediação como estratégia, de acordo com os autores, 

invariavelmente quando a organização propõe restrições maiores do que oportunidades podem 

acarretar na incapacidade para suportar tal condição, e corre-se o risco de o trabalhador 

responder com o abandono da organização ou comprometer seu desempenho. Contudo, se a 

oferta de oportunidades for proporcionalmente maior que as restrições, a organização arrisca-

se perder em eficiência. 

  Merecem destaque as características apresentadas pelas organizações que atuam como 

sistema de mediação, conforme descrevem Pagès et al. (1993), uma delas é a introjeção das 

contradições, ou seja, há uma interiorização das contradições e o indivíduo sofre com os 

estímulos contraditórios. A solidificação da ideologia da organização, também uma 

característica da organização como sistema de mediação, atua através de técnicas, 

transformando a política, ou os princípios da organização, como fonte de satisfação do 

trabalhador. O termo ideologia normalmente é usado para representar ideias que possuem 

características específicas, ou seja, o termo também é usado para representar expressões de 

pensamento ou formas simbólicas que podem ser vinculados aos atributos ideológicos, tais 

como, discurso ideológico ou doutrina ideológica. (SEIFERT E VIZEU, 2011). 

  Dentre os processos de mediação adotados pelas organizações, os autores destacam 

quatro tipos distintos, a mediação econômica, mediação política, mediação ideológica e a 
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mediação psicológica. A mediação econômica investe nos bons salários e na carreira, 

conciliam o aceite de trabalho excessivo, os objetivos de lucro e expansão da empresa, 

destaca-se pelo domínio através do capital. A mediação política utiliza-se de técnicas de 

administração para garantir respeito para as diretrizes da organização, e estimular a 

capacidade individual dos trabalhadores. A mediação principal se dá pelo fato de controlar o 

desejo das pessoas por autonomia e garantir que a política de controle da empresa seja 

respeitada. Na mediação ideológica há uma reprodução da ideologia da empresa pelos 

indivíduos, porém não contraditória. Na mediação psicológica os privilégios recebidos 

transformam-se em prazer, entretanto as restrições refletem-se nas angústias. Vincula-se o 

prazer à conquista e dominação, e a angústia se dá pelos mecanismos de controle a que se 

sujeitam (PAGÈS et al, 1993). 

  As estratégias de mediação descritas por Pagès et al. (1993) caracterizam-se pelo 

aspecto da invisibilidade, porém fortemente percebidas, é algo que “paira” sobre os agentes 

sociais. Essas diretrizes, segundo os autores, são responsáveis na mediação entre o desejo do 

indivíduo pela autonomia e a contraditória necessidade de respeitar as políticas de controle da 

organização, diretrizes estas, eventualmente inconciliáveis. O jogo com essas regras significa 

para os autores o aspecto mais significativo nessa forma de mediação. Nesse jogo articulam-

se etapas que foram consideradas elementares, a concepção, a aplicação e o controle, estas 

etapas foram descritas pelos autores como “momentos articulados”.  

  Carvalho e Vieira (2007, p.17) destacam que, “o jogo com as regras envolve a 

interpretação destas. As interpretações podem levar a comportamentos desviantes.” Neste 

jogo complexo, o sistema de regras persiste e realiza seu papel diante de qualquer que seja o 

jogo, em que as regras continuarão a se sobrepor diante das possibilidades dos indivíduos, 

mesmo que de forma imperceptível. A despersonalização das relações de poder foi também 

apontada por Carvalho e Vieira (2007), como outro importante aspecto da mediação descrita 

por Pagès et al. (1993). De acordo com Carvalho e Vieira (2007, p.18) “[...] o sistema de 

regras entra em contradição com a autoridade personalizada, ou seja, a autoridade não está 

mais na pessoa que ocupa a posição, mas sim na norma ou regra que define a função.” Desta 

forma, o poder mostra-se impessoal e pode ser percebido como ausência do mesmo, pelo fato 

de não haver a responsabilização direta pelas decisões, sendo que a regra estabelecerá e 

validará o que deve ser feito ou não e nessa estrutura o indivíduo é valorizado pelo caráter 

simbólico que assume diante da nova estrutura de poder. 
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A despersonalização das relações de poder é às vezes vivida como uma 

perda de identidade e acarreta certa insegurança: a autoridade dos antigos 

dirigentes (...) se acha desde então engrandecida por aqueles que vivem este 

processo como uma angústia de abandono. Ao mesmo tempo, registram-se 

reações que mostram que a estrutura é vivida como um meio de proteção 

contra o livre-arbítrio dos indivíduos que antes prevalecia. Quer dizer que 

temos ao mesmo tempo uma frustração do dominado que se vê abandonado 

por seu senhor (cf. dialética do senhor e do servo) e um processo de 

retomada de segurança graças a estrutura que se interpõe entre o indivíduo e 

seus superiores e o protege. (PAGÈS et al., 1993, p.71). 

   

  O poder simbólico, segundo Bourdieu (2004), “[...] é, com efeito, esse poder invisível 

o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão 

sujeitos ou mesmo o exercem.” Para o autor, sistemas simbólicos tais como a arte, religião, 

língua, e outros, são instrumentos de conhecimento e de construção do mundo dos objetos, 

são formas simbólicas com significado comum, são estruturas estruturadas e estruturantes. 

Para Bourdieu (2004), sistemas simbólicos têm o poder de ditar uma ordem gnosiológica, de 

sentido imediato, uma interpretação dos fenômenos de forma comum e homogênea, 

denominada por Durkheim, conforme destaca Bourdieu (2004), de conformismo lógico. Se 

for captado por um grupo social com o intuito de manter a dominação sobre outro grupo, esse 

poder se caracteriza de poder simbólico, considerando que o mesmo assume uma função 

política. O autor destaca que: 

 

É enquanto instrumento estruturado e estruturante de comunicação e de 

conhecimento que os sistemas simbólicos cumprem a sua função política de 

instrumentos de imposição ou de legitimação da dominação, que contribuem 

para assegurar a dominação de uma classe sobre a outra (violência 

simbólica) dando reforço da sua própria força as relações de força que as 

fundamentam e contribuindo assim, segundo a expressão de Weber, para a 

domesticação dos dominados. (BOURDIEU, 2004 p. 11). 

 

  Ao ser considerada uma nova estrutura, denominada por Pagès et al. (1993, p.71), de 

estrutura despersonalizada, o valor dado aos indivíduos será mediante ao caráter simbólico 

que ele assume na nova estrutura de poder, para os autores, “não há mais quem decide e quem 

executa (exceto no nível central que subdetermina o sistema), cada um é o sujeito de sua 

própria submissão” (Pagès et al., 1993). É nesse contexto que se originam as formas de 

dominação que replicam no cabedal de regras das organizações. 

  Na observação de Carvalho e Vieira (2007), quando o indivíduo está sujeito à 

dominação ideológica, ele reproduz uma ideologia semelhante a da empresa e 

necessariamente não contraditória. Para os autores, a ideologia de uma organização é um 
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conjunto de crenças e valores fabricados, e geralmente replicam uma realidade não 

verdadeira. Pagès et al. (1993) comparam as organizações com a religião, quando as mesmas 

incitam os trabalhadores a se dedicarem ao trabalho de “corpo e alma”, desta forma a 

organização exercita seu poder e aliena os indivíduos, pois os valores se repetem 

exaustivamente e consequentemente são internalizados pelas pessoas. Carvalho e Vieira 

(2007) destacam que “a contradição entre as pressões do trabalho e uma política de pessoal 

vantajosa para os empregados, por exemplo, não chega a ser elaborada pelo indivíduo, uma 

vez que é resolvida por uma produção ideológica do próprio sujeito (CARVALHO E 

VIEIRA, 2007). 

  De acordo com Pagès et al. (1993), as práticas de poder da organização estão 

diretamente relacionadas com as políticas de recursos humanos, e são processos de mediação 

pluridimensionais ou multinível (Quadro 2). 

  Os autores descrevem os níveis das políticas de recursos humanos da seguinte forma: 

Nível econômico Gerenciar vantagens concedidas aos indivíduos 

Nível político Controlar a conformidade às regras 

Divisão dos indivíduos e dos grupos 

Comando de suas relações 

Nível ideológico Encarnar os valores de consideração 

Legitimar as práticas 

Ocultar os objetivos de lucro e dominação  

Nível psicológico Gestão dos afetos 

Dominação sobre o aparelho psíquico dos empregados 
Quadro 2 - Níveis das políticas de recursos humanos 

Fonte: Pagès et al., 1993. 

   

 A subordinação dos indivíduos diante da lógica da organização pode ser observadas também 

por outros processos que advém das políticas e práticas da gestão de recursos humanos, 

relacionados no quadro 3. 

Abstração Estabelece a superioridade da lógica mercantil 

Objetivação Determina a medida da utilidade do indivíduo 

Desterritorialização Desenraíza o indivíduo de seus laços sociais e culturais  

Canalização Transforma a energia do indivíduo em força de trabalho 

Quadro 3 - Processos de subordinação do indivíduo à lógica da organização 

Fonte: Pagès et al., 1993. 

 

  As organizações, segundo Pagès et al (1993), antecipam-se aos conflitos, ou seja, a 

organização absorve e transforma as contradições antes que estas resultem em conflitos 

coletivos. Para os autores, esta é uma característica das empresas e também das sociedades 

capitalistas que apresenta uma surpreendente capacidade de pressentir os conflitos e de adotar 
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antecipadamente as providências necessárias para resolvê-los. De acordo com Pagès et al 

(1993, p. 34), o objetivo principal das providências tomadas pelas organizações não é para 

evitar o conflito, é na verdade para “[...] proporcionar o bem-estar dos trabalhadores, o 

sucesso da empresa, a satisfação dos clientes, a boa reputação da empresa na coletividade, 

todos critérios positivos, de modo que no limite só transpareçam as políticas de empresa.” 

Diante dos diferentes tipos de mediação os autores apresentam o conceito de organização 

hipermoderna. 

  Pagès et al (1993 p. 35) destacam que uma organização hipermoderna é aquela que se 

caracteriza pelo “fantástico” desenvolvimento de seus processos de mediação. Os autores 

contrastam a organização hipermoderna com a organização moderna não só pelos processos 

de mediação, mas também pela sua extensão a novas zonas (instâncias), a interconexão muito 

mais ramificada e a sua constituição em sistemas cada vez mais coerentes. A organização 

hipermoderna precisa assegurar as transformações do sistema produtivo e manter o controle 

sob sua orientação, mas precisa também transformar os trabalhadores no sentido desejado e 

manter seu controle sobre os mesmos, Doz, Santos e Williamson (2001), destacam o conceito 

de organização metanacional, que considera a organização como uma entidade em si, mais do 

que uma perspectiva de diferentes variedades. 

  A abordagem apresentada por Pagès et al (1993) de organização hipermoderna e as 

suas principais características, remetem a um paralelo com a questão da pós-modernidade 

abordada por Ramos (2003). Em sua resenha, Ramos (2003) destaca a obra de Krishan Kumar 

(1997), do seu brilhantismo e contribuição no que chamou de a “enigmática expressão pós-

modernidade”. Nesse trabalho, Ramos (2003) registra que, mesmo com ressalvas, “[...] o 

termo representaria um momento, na história da humanidade, em que culturas diferenciadas e 

a fácil, em parte, conexão entre as mesmas proporcionariam condições inéditas de interação 

entre espaços heterogêneos”.  

  Ramos (2003) registra a perspicácia de Kumar em evitar fazer paralelo entre pós-

modernidade e globalização, mas ressalta que uma das constatações mais importantes da pós-

modernidade é de que o estado que era estruturado a partir de um centro organizado, agora se 

dilui em uma rede de interconexões, composto por novos atores e que nem sempre pode ser 

facilmente identificada. O desafio que se apresenta diante deste cenário é proporcional as 

pretensões que os gestores têm para poder controlá-lo, é nesta dinâmica que modelos de 

gestão aparecem com o objetivo de prescrever as melhores práticas. 

  Gaulejac (2007, p. 35) referenda que nos manuais, “[...] gestão é um conjunto de 

técnicas destinadas a racionalizar e otimizar o funcionamento das organizações”. Entretanto o 
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autor questiona até onde as “técnicas” fornecem modelos racionais de gestão. Gaulejac (2007) 

destaca que a gestão gerencialista, por exemplo, é uma ideologia que transcreve as atividades 

humanas em indicadores de desempenho, e em seguida avalia este desempenho em custos e 

benefícios. Este raciocínio dá suporte ao “poder gerencialista”, onde, segundo o autor se 

legitima um pensamento objetivista, utilitarista, funcionalista e positivista. É nesse contexto 

que se constrói a representação do ser humano tal qual a um recurso que está a serviço da 

empresa, esta percepção reforça a ideia de instrumentalização. 

  Para Gaulejac (2007) este formato de gestão realça também o “poder tecnocrático”, 

em que a competência se torna a principal referência no processo de decisão. Este tipo de 

poder se manifesta através do saber, mobilizado pelos especialistas que determinam um 

modelo do real no formato de painéis de instrumentos, indicadores, etc. O reinado é do expert, 

é ele que sabe e decide o que convém que se faça o não, e sempre se embasa no rigor dos 

fatos e em análise “científica” da realidade, garantindo que seus argumentos sejam 

indiscutíveis.  

  Segundo Gaulejac (2007, p. 76) é pertinente também atentar para o aspecto que os 

manuais de gestão apresentam. A maioria destes manuais se embasa na seguinte concepção: 

“[...] a empresa é um conjunto de fatores em interação uns com os outros. Convém, portanto, 

estudar as diferentes funções necessárias para o desenvolvimento desse sistema.” São essas 

funções que definirão as especialidades diferentes que compõem as ciências da gestão, tais 

como: “[...] finanças, estratégia, contabilidade, comercial, marketing, direito, administração, 

controle de gestão, etc.” Porém, o autor destaca que esta concepção organizacional aponta 

para um “fator” problemático na dinâmica da empresa, o ‘fator humano”. Diante desta 

postura, Gaulejac (2007) destaca que aceitar que o humano é um “fator”, invariavelmente leva 

a uma inversão das relações entre o econômico e o social, pois, “[...] e a empresa, como 

construção social, que é uma produção social, e não o inverso.” 

  A ideia de organizações cada vez mais onipotentes e onipresentes na vida das pessoas 

também é apontada por Gaulejac (2007) como um aspecto deveras salutar nas ciências 

sociais. O autor aborda a temporalidade do trabalho e as implicações da imposição de “ritmos, 

cadências, rupturas” que afastam cada vez mais o trabalhador do tempo biológico, das 

estações e do tempo da vida humana. Imprimindo desta forma medidas abstratas do tempo, 

provocando um desligamento das necessidades fisiológicas ou psicológicas, tais como, o 

sono, a alimentação, a capacidade de procriar e o processo de envelhecimento. Neste 

contexto, o indivíduo precisa adaptar-se ao “tempo do trabalho”. Atualmente vive-se em uma 

sociedade que controla tudo, Fonseca (2003) aponta que esta sociedade de controle vai além 
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dos espaços confinados já mencionados por Foucault (2010b), trata-se de um controle que 

extrapola limites, que vai além, desta maneira as novas tecnologias permitem que se 

estabeleça uma nova forma de poder denominado de poder sinóptico. Neste contexto, a 

invisibilidade do poder se potencializa pela sociedade de controle, esta invisibilidade se dilui 

por meio de tênues fronteiras e de redes flexíveis, promovendo uma sensação de aparente 

liberdade. Todos estes aparatos de disciplina são sutis, sofisticados e invisíveis. 

  Para Gaulejac (2007) a imposição do “tempo do trabalho” está diretamente 

relacionada às necessidades de produção e necessidades financeiras das organizações. Diante 

desta premissa, a obrigação de adaptação e flexibilização é uma via de mão única, ou seja, 

“[...] cabe ao homem adaptar-se ao tempo da empresa e não o inverso.” Para os gestores que 

incorporam este formato de gestão, o tempo precisa ser “útil e produtivo”, ou seja, que se 

mantenha ocupado, a desocupação lhes é inconcebível, a concepção da vida humana passa a 

ser vista através de uma perspectiva instrumental e produtiva.             

  Entretanto, Gaulejac (2007) aponta para a seguinte reflexão quanto à expansão da 

presença da organização na vida dos indivíduos, mesmo que todo o tempo seja 

consideravelmente tomado dentro das organizações. Ainda assim os mecanismos de controle 

entre tempo e local de trabalho podem se expandir ainda mais, o autor chama a atenção para o 

aspecto da acessibilidade do trabalhador para com a organização. O tempo fora das 

organizações torna-se cada vez mais “poroso”, é necessário “[...] estar acessível não importa 

onde, não importa em que momento”, é conveniente poder trabalhar em qualquer momento ou 

lugar, estar “plugado” passa a fazer parte do dia-a-dia dos profissionais hipermodernos. Ter 

um escritório fixo não é mais considerado como fator determinante para realizar este ou 

aquele trabalho, pois ele transporta consigo todos os instrumentos dos quais necessita para 

realizar as tarefas em qualquer tempo e local. Silva e Silva (2011) destacam que a internet e o 

celular, assim como todas as novas tecnologias, sofrem a tendência de serem vistos como 

“ganho” para o trabalhador, pois possibilitam que o mesmo realize seu trabalho até de sua 

própria casa. Entretanto, chama a atenção para a transformação do controle coercitivo 

presente em controle subjetivo, no qual o indivíduo se auto controla, e desta forma, ser mais 

dominado do que antes. 

  Gaulejac (2007, p. 111) ilustra tamanha pretensão das organizações em manter os 

trabalhadores o tempo todo conectados quando menciona “[...] cada um é livre de trabalhar 

onde quer, a partir do momento em que está “plugado” permanentemente à rede. Quando 

transportamos nosso escritório conosco, tornamo-nos livres para trabalhar 24 horas durante 24 

horas!” Nas organizações atuais, a condição de estar “plugado” o tempo todo pode também 
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ser compreendida como um mecanismo de controle e de poder, pois através dos acessos e 

registros que a estrutura informatizada pode fornecer em forma de relatórios e respostas 

devolvidas pelos trabalhadores, garante-se a efetiva dedicação e vigilância dos indivíduos. 

Esta forma de controle e vigilância remete ao modelo panóptico que Foucault (2010b, p. 186) 

descreve em sua obra Vigiar e Punir. “[...] a inspeção funciona constantemente. O olhar está 

alerta em toda parte”. Nessa obra o autor define o poder como uma técnica com efeitos 

estratégicos por conta de seu caráter disciplinar. 

  Foucault (2010b) aborda o modelo panóptico de Jeremy Bentham que surgiu no final 

do século XVIII composto por uma figura arquitetural arrojada que pretendia vigiar 

permanentemente condenados à prisão da época. O modelo é descrito por Foucault (2010b, p. 

190) da seguinte forma: 

 

[...] na periferia uma construção em anel; no centro, uma torre: esta é vazada 

de largas janelas que se abrem sobre a face interna do anel; a construção 

periférica e dividida em celas, cada uma atravessando toda a espessura da 

construção; elas têm duas janelas, uma para o interior, correspondentes às 

janelas da torre; outra que dá para o exterior, permite que a luz atravesse a 

cela de lado a lado. 

   

  Para Foucault (2010b, p. 190) o modelo descrito tem um efeito de visibilidade 

extraordinário, “[...] basta então colocar um vigia na torre central, e em cada cela trancar um 

louco, um doente, um condenado, um operário ou um escolar.” Segundo o autor “[...] o 

dispositivo panóptico organiza unidades espaciais que permite ver sem parar e reconhecer 

imediatamente. Em suma, o princípio da masmorra é invertido.” Antes a ideia era trancar, 

privar de luz e esconder, neste novo modelo, suprime-se a privação de luz e esconder, porém 

dá ao vigia melhor condição de observação. “[...] a visibilidade é uma armadilha.” 

 

[...] daí o efeito mais importante do panóptico: induzir no detento um estado 

consciente e permanente de visibilidade que assegura o funcionamento 

automático do poder. Fazer com que a vigilância seja permanente em seus 

efeitos, mesmo se é descontínua em sua ação; que a perfeição do poder tenda 

a tornar inútil a atualidade de seu exercício; que esse aparelho arquitetural 

seja uma máquina de criar e sustentar uma relação de poder independente 

daquele que o exerce: enfim, que os detentos se encontrem presos numa 

situação de poder de que eles mesmos são os portadores. (FOUCAULT, 

2010b p. 191) 

    

  Foucault (2011, p. 221) destaca que o poder enquanto termo de legislação, de 

constituição ou somente em termos de Estado ou de aparelho de Estado fica deveras 

empobrecido. Segundo o autor “[...] o poder é mais complicado, muito mais denso e difuso 



25 

 

que um conjunto de leis ou um aparelho de Estado.” Para Foucault (2011), “[...] não se pode 

entender o desenvolvimento das forças produtivas próprias ao capitalismo, nem imaginar seu 

desenvolvimento tecnológico sem a existência, ao mesmo tempo, dos aparelhos de poder.” 

  Carvalho e Vieira (2007, p. 46-47) apontam que o foco no controle é condição central 

para estudar as organizações, considerando ser o controle conceito correlato do poder. Na 

disciplina é que se vê o fundamento para se obter a ordem. Para os autores “[...] as práticas 

disciplinares oferecem microtécnicas de poder que circunscrevem e normalizam não apenas 

os indivíduos, mas também ‘corpos coletivos e organizados’.” Ou seja, qualquer forma de 

controle que se aplique, tais como, técnicas de gestão de recursos humanos ou avaliação de 

desempenho, por exemplo, exprimem a ideia de regulação de coletividade.  

  Alcadipani e Crubellate (2003) citando Foucault, afirmam que o poder não é encarado 

como algo facilmente localizável ou que é possuído por alguém que o utiliza a seu bel-prazer. 

O poder é visto como um feixe de estratégias anônimas, sem possuidores, cujas relações são 

formadas e reformuladas a cada momento. Foucault (2011) não considera o poder como uma 

realidade que possua uma natureza, ou uma essência universal, não há algo único e global 

chamado poder, existem sim, formas díspares, heterogêneas, e em permanente transformação.  

  A ideia de que o poder não é algo que se possui como um objeto, ou uma propriedade, 

que se tem ou não, é deveras importante e proporcionalmente polêmica, Foucault (2011) 

provoca esta reflexão quando menciona não existir lados opostos, onde uns têm poder e outros 

são desprovidos de tal dote, sua provocação vai além ao afirmar que, “rigorosamente falando, 

o poder não existe; existem sim práticas ou relações de poder. O que significa dizer que o 

poder é algo que se exerce, que se efetua, que funciona.” (FOUCAULT, 2011). A carga de 

subjetividade presente em tal premissa remete aos papéis desempenhados pelos indivíduos ao 

participar do mundo social, quando interiorizam estes papéis, o mesmo mundo torna-se 

subjetivamente real para eles. (BERGER; LUCKMANN, 1994). 

  Berger e Luckmann (1994) são os principais representantes do que denominamos de 

construtivismo social, no qual o interesse é a “genética” da verdade assumida como realidade, 

e destacam os processos de construção social da realidade, argumentando que a questão 

central da sociologia é descobrir como significados subjetivos se tornam facticidades 

objetivas. Para Berger e Luckmann (1994) a relação entre o homem, que é produtor, e o 

mundo social que é o produto deste homem, é e permanece sendo, uma relação dialética, isto 

significa dizer que o homem (não aquele que está isolado, mas em coletividade) e o seu 

mundo social atua reciprocamente um sobre o outro. Salancik e Pfeffer (1978) postularam que 

as atitudes e percepções derivam do contexto social em que são formuladas, argumentando 
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que encontrar significado no ambiente de trabalho é uma atividade necessária também no 

processamento de informações. 

  Morgan (2010, p. 194) destaca que “o poder é o meio através do qual os conflitos de 

interesse acabam resolvendo-se.” e completa afirmando que “[...] o poder influencia quem 

consegue o que, quando e como.” Mesmo diante destas definições, o autor chama a atenção 

ao fato de que nenhum conceito realmente claro e conciso foi apresentado até hoje pelos 

teóricos de estudos organizacionais, apesar de ser reconhecida a importância do poder por 

estes estudiosos na explicação dos estudos das organizações. 

Demo (1988) coloca que é próprio do poder inteligente e competente, exercer seu intento e 

opressão, mas não com brutalidade, provocativo ou de forma ostensiva, tanto que, o poder não 

deve passar a imagem de opressão, pelo contrário, deve demostrar como se tudo fosse a 

ordem natural das coisas; como forma necessária para proteção dos fracos; sublime, pois dá 

sentido à vida para os dominados. Outro aspecto é o esforço que faz para convencer os 

desiguais que não foram lesados, ou que foi apenas merecimento e desta feita não há 

questionamento a ser feito. E, por último, o poder necessita a qualquer custo camuflar suas 

fraquezas, e não deixar vir à tona as lacunas vazias e suas rachaduras, passando sempre a 

imagem firme de compacto e inamovível.  

As dinâmicas organizacionais que fortalecem os mecanismos de poder se utilizam de 

discursos para garantirem sua aplicabilidade. Para Peci, Vieira e Clegg (2006), o conceito de 

discurso que Foucault propôs, pode ser usado para compreender tais dinâmicas que favorecem 

a incorporação das dimensões do poder. Foucault (2010a, pg.54) destaca que o 

posicionamento objetivista/subjetivista deve se afastado, o autor defende “evitar as coisas’”, 

não se remeter à análise linguística, pois, para o autor “[...] as palavras estão tão 

deliberadamente ausentes quanto as próprias coisas.” De acordo com Peci, Vieira e Clegg 

(2006), Foucault aborda o conceito de discurso referindo-se às relações que contribuem para o 

processo de formação dos objetos. 

 

[...] discursos, tais como podemos ouvi-los, tais como podemos lê-los sob a 

forma de texto, não são, como se poderia esperar, um puro e simples 

entrecruzamento de coisas e palavras: trama obscura das coisas, cadeia 

manifesta, visível e colorida das palavras; gostaria de mostrar que o discurso 

não é uma estreita superfície de contato, ou de confronto, entre uma 

realidade e uma língua, o intrincamento entre um léxico e uma experiência; 

gostaria de mostrar, por meio de exemplos precisos, que, analisando os 

próprios discursos, vemos se desfazerem laços aparentemente tão fortes 

entre as palavras e as coisas, e destacar-se um conjunto de regras, próprias da 

prática discursiva. [...] uma tarefa inteiramente diferente, que consiste em 

não mais tratar os discursos como conjuntos de signos (elementos 
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significantes que remetem a conteúdos ou a representações), mas como 

práticas que formam sistematicamente os objetos de que falam. 

(FOUCAULT, 2010a, p. 54-55). 

   

Segundo Peci, Vieira e Clegg (2006), Foucault estuda o processo de formação discursiva, que 

se define baseado nesse conjunto de relações, e tenta mostrar que qualquer objeto do discurso 

em exame encontra aí seu lugar, a sua lei de aparecimento. 

 

[...] essas relações são estabelecidas entre instituições, processos econômicos 

e sociais, formas de comportamento, sistemas de normas, técnicas, tipos de 

classificação, modos de caracterização; e essas relações não estão presentes 

no objeto; não são elas que são desenvolvidas quando se faz sua análise, elas 

não desenham a trama, a racionalidade imanente, essa nervura ideal que 

reaparece totalmente, ou em parte, quando o imaginamos na verdade do seu 

conceito. Elas não definem a constituição interna do objeto, mas que lhe 

permite aparecer, justapor-se a outros objetos, situar-se em relação a eles, 

definir sua diferença, sua irredutibilidade e, eventualmente sua 

heterogeneidade; enfim, ser colocado em campo de exterioridade. 

(FOUCAULT, 2010a , p. 50-51). 

 

Peci, Vieira e Clegg (2006, p.63-64) destacam a abordagem de Foucault quando 

mencionam que “[...] buscar a unidade de um discurso é buscar a dispersão de elementos, 

descrita em sua singularidade de determinar regras específicas, segundo as quais foram 

formados objetos, enunciações, conceitos e opções teóricas.” Os autores reforçam que, “[...] 

assim como na abordagem pragmática, Foucault destaca o papel dos conhecimentos como 

úteis e necessários ao exercício do poder, sendo que eles são úteis e não falsos, como a 

tradição marxista tem tentado demonstrar.” 

De acordo com Peci, Vieira e Clegg (2006, p.65), o poder para Foucault não é capaz de 

promover e explorar conhecimentos espúrios, entretanto o exercício racional do poder pode 

fazer uso dos conhecimentos que são capazes de eficácia instrumental máxima. Segundo os 

autores, desta forma, duas ideias estão presentes nas investigações de Foucault, a primeira 

delas é “[...] a produtividade do poder (relações de poder integram os modernos apparatus de 

produção social e estão relacionadas aos programas ativos para a parte fabricada da substância 

coletiva da própria sociedade)”, e a segunda ideia destaca que “[...] a constituição da 

subjetividade por meio de relações de poder (o impacto individual das relações de poder não 

se limita à repressão pura, mas também inclui a intenção de ensinar, moldar condutas, 

implantar gradualmente formas de consciência própria e identidade).” 

A complexidade é um fenômeno da sociedade contemporânea e consequentemente das 

organizações. Para Carvalho e Vieira (2007) a realidade das organizações pode ser comparada 
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com uma paisagem urbana multifacetada, que possui numerosos elementos que estão em 

movimento permanentemente e que se articulam para completarem um quadro. Entretanto, os 

estudos organizacionais, geralmente recortam a realidade social em múltiplos fatores, 

variáveis e dimensões com o objetivo de analisá-los através de métodos diferentes e 

construções teóricas. 

Diante de todos os aspectos abordados e da constatação eminente de complexidade vivida 

pelas organizações modernas e pela sociedade, algumas observações merecem destaque. 

Carvalho e Vieira (2007, p. 89) reafirmam que “[...] o que parece indiscutível é a evolução 

dos mecanismos de controle organizacionais e institucionais ao longo do curso da história.” 

Os autores chamam atenção à evolução do controle que iniciou de forma mais coercitiva e 

direta passando para o controle burocrático e que chega recentemente aos modos normativos 

de controle. Entretanto, ressaltam que, “[...] uma forma de controle mais recente não substitui 

uma mais antiga, mas se soma a ela, fazendo que as organizações modernas apresentem-se 

como o local do exercício, simultâneo, de diferentes formas de controle, todos reforçando-se 

mutuamente.” A pesquisa e investigação referente ao tema possibilita contribuir na 

compreensão dos significados e conceitos que se apresentam nas experiências e práticas 

vivenciadas e descritas pelos entrevistados. 

No capítulo a seguir, será apresentada a metodologia do trabalho, tal qual, paradigma, 

abordagem, método de pesquisa, técnicas de coleta e técnicas de análise adotada no estudo, 

buscando compreender como os entrevistados percebem as relações de poder. 
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3  PERCURSO METODOLÓGICO 

 

  A proposta deste estudo decorre a partir do paradigma interpretativista, também 

denominado de paradigma hermenêutico
1
 (interpretação), fenomenológico (compreensão) ou 

qualitativo (GEERTZ, 2012; SCHMIDT, 2012). A origem do paradigma interpretativista 

remonta do final do século XIX, e entende que a realidade é construída por interpretações do 

real feitas pelas pessoas nos contextos sociais que ocorrem. Sarmento (2003) destaca que o 

conhecimento científico dos fatos sociais é resultado da interpretação que se dá entre o 

investigador e entre os atores sociais, com o intuito de reconstruir tamanha complexidade da 

ação e das representações da ação social.     

  Quanto aos objetivos, o método para esta pesquisa é o fenomenológico, pois pretende 

estudar as representações de poder em entidades de classe patronal, tais como Sindicato do 

Comércio, Associação Comercial e Câmara de Dirigentes Lojistas de Xanxerê e Chapecó/SC. 

Entendendo-se método de pesquisa como o caminho sistemático para a realização de uma 

pesquisa. Silva (2006) referenda que “[...] o desenvolvimento de uma pesquisa requer a 

elaboração de um plano que delimite as etapas que serão seguidas para a realização do estudo 

e sirva como um guia para o pesquisador.” 

 A fenomenologia surgiu: 

  

[...] como uma abordagem filosófica na tentativa de se constituir uma 

terceira via em oposição às tese dos intelectualistas e dos idealistas, e 

também como um método de pesquisa nas ciências humanas em oposição ao 

positivismo, ao naturalismo, ao psicologismo e ao historicismo, tem trazido 

importantes contribuições para os diferentes campos do saber [...]. 

(SANTOS, 2004, p.70-71). 

 

Fenomenologia é o estudo da essência. Dartigues (1992) destaca que a fenomenologia 

busca compreender o fenômeno que está sendo observado, interpretar e perceber seu 

significado. Desta forma o pesquisador procura compreender como a realidade se estabelece 

por meio da experiência das pessoas, reforçando que o paradigma interpretativo e 

fenomenológico é pertinente para o presente estudo.  

A pesquisa qualitativa é a maneira adequada para entender a natureza de um fenômeno 

social e oportunizar o relato e a descrição da complexidade de determinado problema. E, 

                                                 
1
 Hermenêutica é uma transliteração modificada de um verbo grego, que significa explicar ou interpretar. A 

tradução latina da palavra grega é “interpretativo”, muito próximo da palavra em português “interpretação” 

(SCHMIDT, 2012). 
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ainda, oportuniza análise da interação de certas variáveis que emergem do contexto de estudo 

e compreende e classifica processos dinâmicos vivenciados por grupos sociais, contribuindo 

no processo de mudança de determinado grupo e possibilita, em maior nível de profundidade, 

o entendimento de particularidades do comportamento das pessoas (RICHARDSON, 1989).   

Segundo Sierra (1998), a entrevista qualitativa possui como objeto de investigação a 

vida, as experiências, os valores e estruturas simbólicas do entrevistado, permitindo 

demonstrar um panorama dinâmico das cognições e vivências dos mesmos. Van Manen 

(1990) destaca que a entrevista fenomenológica tem dois objetivos, explorar e aglomerar o 

material recebido dos entrevistados e usado como meio de diálogo sobre suas experiências e 

seus significados. 

 A fenomenologia, segundo Silva (2006), procura compreender os significados de cada 

experiência vivenciada e, assim o pesquisador é dirigido para o fenômeno investigado. 

Rezende (1990, p. 34) destaca que “[...] a fenomenologia tem este nome porque pretende ser 

uma filosofia do fenômeno”. Para Chanlat (2000), a experiência está na raiz da condição 

humana que se associa tanto ao conhecimento adquirido, quanto à maneira como a pessoa a 

vê. 

Moreira (2002, p.114) ressalta que “na aplicação do método fenomenológico à 

pesquisa, o fenômeno é algum tipo de experiência vivida, comum aos diversos participantes,” 

que se constitui na essência dessa experiência. Silva (2006, p. 279), por sua vez, ressalta que 

“[...] a experiência vivida é a fonte e o objeto da pesquisa fenomenológica. Para desvelar um 

fenômeno, é necessário “pedir emprestadas” as experiências das pessoas e suas reflexões 

sobre elas.   

Evans (1999) destaca que as entrevistas fenomenológicas não devem ser realizadas 

como um meio de coleta de informações, mas devem ser guiadas como uma oportunidade de 

conversação. O método de entrevista fenomenológica em profundidade combina a entrevista 

focada na experiência e a entrevista em profundidade informada por pressupostos tirados da 

fenomenologia. Nesta abordagem, não há um número de questões definidas, pois o objetivo é 

levar as pessoas a descrever as suas trajetórias e a sua experiência no contexto de suas vidas e 

nas das pessoas que as cercam. (SEIDMAN, 1997). 

Para Godoi (2006) a entrevista em profundidade ficará fora do alcance do formalismo 

técnico. É uma forma de conversação com fins de pesquisa. O estilo aberto desta investigação 

leva o pesquisador a oportunidade de clarificação e seguimento de perguntas e respostas em 

uma interação direta e flexível, porém, apesar de sabedor e ter como manipular a tecnologia 

da entrevista, o investigador não tem controle sobre a conversa e seu desenvolvimento. 
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3.1  COLETAS DE DADOS 

 

O processo de investigação começou com uma visita nas entidades estudadas para 

explicar o objetivo da pesquisa, identificar os integrantes das diretorias para endereçar 

correspondência formal de apresentação (apêndice 1) e agendar os horários das entrevistas. 

No primeiro momento do estudo, a intenção era entrevistar os presidentes e vice-presidentes 

das entidades totalizando doze pessoas, entretanto, ao serem detalhadas as informações 

pertinentes ao trabalho para os secretários executivos das entidades, foi sugerido que outros 

três membros também fossem entrevistados, os mesmos são tesoureiros. A sugestão foi aceita. 

Foi realizado um pré-teste com um dos dirigentes para possibilitar o refino do 

instrumento de pesquisa, esta entrevista não foi considerada nas análises dos resultados e não 

foi incluída como material válido visto a necessidade de modificações.  Algumas entrevistas 

foram realizadas na sede de cada entidade e outras nos locais de trabalho dos entrevistados. 

Todas foram gravadas com o devido consentimento dos mesmos, e posteriormente, foram 

transcritas. Utilizou-se um roteiro semiestruturado (apêndice 2) para entrevistar cada um dos 

dirigentes, entretanto, não foi possível entrevistar um deles por afastamento temporário da 

função.  

Os entrevistados foram codificados pela letra “E”, seguido de um número que vai de 1 

até 14, tal como, E1, E2, E3 e assim por diante. Esta formatação visa a garantir o sigilo 

referente à identidade de cada entrevistado. Destaca-se também que o número atribuído a cada 

entrevistado não tem relação com a ordem que as entrevistas foram realizadas. Todas as 

informações de ordem sigilosa foram explanadas antes da realização das entrevistas, 

promovendo desta forma, garantia de segurança para que os entrevistados expressassem 

tranquilamente suas ideias, percepções, opiniões, pontos de vista referentes ao tema estudado. 

Não há uma única realidade para a fenomenologia, mas tantas quantas forem as suas 

interpretações e significados. A coleta de informações é uma etapa que a fenomenologia 

intitula como “etapa de compreensão”, o pesquisador coleta material suficiente que descreve 

experiências de maneira detalhada, rica e retratante da realidade, ou seja, a descrição do 

fenômeno como o mesmo acontece (CARVALHO; VERGARA, 2002).  

As informações fornecidas pelos entrevistados foram transcritas de acordo com as 

normas (apêndice 3), promovendo os dados qualitativos para a análise proposta. A transcrição 

não é percebida apenas quando ocorre a passagem da fala para a escrita, ou seja, começa 

quando o pesquisador planeja a entrevista e também quando a mesma se realiza (BARBOZA, 

2002). 
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3.2  ANÁLISES DOS DADOS 

 

Os dados foram coletados entre os meses de outubro, novembro e dezembro de 2012 e 

foram analisados através da metodologia qualitativa, direcionadas dentro de quatro categorias 

de interesse previamente definidas. Destacam-se estas categorias como uma maneira de captar 

as experiências vividas pelos entrevistados. Chamada também de categorização, é nesta fase 

que aportam as construções de categorias analíticas (MERRIAM, 1998). A criação de 

categorias pode ser um processo intuitivo ou sistemático, desde que se empregue um método 

comparativo e de análise de dados, ou seja, que agrupe o material coletado com o propósito de 

procurar desvelar semelhanças entre unidades de dados. Depois de agrupar as semelhanças, os 

resultados da pesquisa foram apresentados nas categorias propostas e associadas à teoria 

previamente pesquisada.  

Perante a exposição da metodologia, reitera-se que a análise das entrevistas realizadas 

foi referente à amostra composta por quatorze membros da diretoria das entidades de classe 

patronais já mencionadas, sendo eles, presidentes, vice-presidentes e tesoureiros. A análise 

das entrevistas possibilita ao pesquisador apreender significados não diretamente ou 

intencionalmente expressos pelo entrevistado, permitindo certa análise do discurso, não 

somente no sentido restrito de um conjunto de depoimentos (VAN MANEN, 1990). 

Entretanto, é importante que durante a entrevista se reservem alguns cuidados, tais como, não 

permitir que as perguntas moldem as respostas do entrevistado, evitando desta forma, que o 

entrevistador domine o resultado final da entrevista, tanto quanto o próprio entrevistado. 

A análise dos dados foi executada através da análise do discurso, segundo Gill (2002), 

análise do discurso é como se nomina a uma variedade de enfoques no estudo de textos, que 

se desenvolve a partir de tradições teóricas diferentes e diversos tratamentos em diferentes 

disciplinas. Para a autora, as origens da análise do discurso diante de críticas à ciência social 

tradicional demonstram que a mesma tem uma base epistemológica um tanto quanto diversa 

de algumas outras metodologias. 

Glaser e Strauss (1967) destacam que em uma pesquisa qualitativa, a amostra é teórica 

e reflete-se por meio da saturação teórica. Em determinado momento as entrevistas se 

repetem, não apresentando nada de novo referente ao projeto de estudo proposto, neste caso é 

possível observar o conceito de “saturação”. Desta forma, observa-se que o paradigma 

interpretativista foi o mais indicado para nortear este trabalho. 
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4  APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

4.1  O CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

 

 As entidades pesquisadas Sindicato do Comércio, Associação Comercial e Câmara de 

Dirigentes Lojistas representam a classe patronal do segmento do comércio e serviço. 

Envolvidas diretamente no desenvolvimento econômico das regiões onde se estabelecem, 

contribui para o crescimento do setor e dos empresários associados. Ooutro ponto comum é a 

alternância sistemática dos representantes das mesmas. Além de representar, defender e 

desenvolver o comércio, as entidades disponibilizam serviços e informações que zelam pela 

valorização e fortalecimento da categoria. 

 A Associação Comercial de Chapecó é a entidade mais antiga de todas as que foram 

estudadas. Sua fundação foi no ano de 1947, no ano de 1969 foi fundada a Câmara de 

Dirigentes Lojistas no mesmo município, em 1970 o Sindicato do Comércio de Chapecó e a 

Associação Comercial de Xanxerê também se estabeleciam formalmente. Em seguida, a 

Câmara de Dirigentes Lojistas de Xanxerê realiza sua fundação no ano de 1971 e o Sindicato 

do Comércio de Xanxerê é fundado em 1978. Todas as entidades nasceram da organização e 

iniciativa dos empresários do setor com o objetivo de terem seus interesses defendidos e serem 

representados, além de se fortalecerem mutuamente. 

 Os dirigentes das entidades são eleitos pelos seus pares e exercem o trabalho de forma 

voluntária, sendo este um dos pontos mais ressaltados por todos, no qual enaltecem 

constantemente a preocupação em contribuir socialmente e ter seus esforços reconhecidos. Os 

principais aspectos abordados na entrevista foram: redes de relacionamento, mediação política, 

as relações de autoridade, gestão e ideologia, que seguem na análise a seguir. Entretanto, 

outras contribuições também foram apresentadas pelos entrevistados e podem ser visualizadas 

nos anexos deste trabalho que contempla todas as entrevistas na íntegra. 

 

4.2  REDES DE RELACIONAMENTO 

 

 As relações sociais e não o indivíduo, segundo Srour (2005), é que povoam o espaço 

social. A articulação social está embasada pela interpretação, a valorização e também pelas 

práticas sociais estabelecidas nas organizações. De acordo com Mascarenhas, Kunda e 

Vasconcelos (2004), são os padrões da cultura da organização a base para tal dinâmica. 
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 A percepção de alguns entrevistados referente às redes de relacionamento entre os 

associados dentro da entidade e além do ambiente da mesma podem ser observados através da 

seguinte declaração:  

 

“Quando as pessoas se procuram digamos assim, ou uma pessoa que tem a 

intenção de ge/ de coordenar uma equipe, ela procura chamar pessoas que 

tenham afinidade com elas, empresários ou não, então eu acredito que seja 

algo por afinidade sim” [E4]; 

 

 Neste aspecto, os gestores buscam um perfil que melhor se adapte à cultura da 

organização. Isso parece mais cômodo do que ressaltar o discurso gerencialista do momento 

que privilegia a diversidade humana como fonte de criatividade. Os gestores encontram-se 

ainda “prisioneiros” do paradigma da convivência entre “iguais” no universo organizacional. 

 Os relacionamentos interpessoais geralmente são implícitos, Rejun e Zigang (2005) 

destacam que os relacionamentos provêm de emoções e reações individuais provocadas por 

interações sociais e são fenômenos sociais, o relacionamento é um processo de intensa 

influência mútua revelando a influência da cultura organizacional e também dos processos 

comunicativos. 

 

 “A relação socioeconômica, ela é muito importante, existe o elitismo né? 

Existe, queira ou não queira, mas tem um ponto que eu acho ele 

extremamente importante para que isso aconteça que é o desenvolvimento 

do/no associado né? Ou no empresário com a comunidade, você começa a 

ser visto, e aí o fator elitizado, elitizante que eu falei antes, a questão 

socioeconômica, ela fica pra segundo plano” [E5]; 

 

  “Você faz amigos né?” [E8]. As redes de relacionamento perpassam por sentimentos e 

emoções de pertencimento. O processo de ação e reação entre as pessoas contextualizam 

segundo Rejum e Zigang (2005) as relações interpessoais que se estabelecem e se solidificam 

entre os indivíduos.  

 

“Na verdade tudo isso na minha opinião é uma grande teia sabe? Nós 

fazemos alguns jantares, nós já fizemos viagens internacionais, viagens de 

negócios, viagens representando a cidade. O (...), que é o presidente era meu 

amigo de infância, conheci desde que nasceu, nós éramos vizinhos, então nós 

temos uma relação assim. Aí você sai daqui vai pro jogo de baralho, pro jogo 

de dominó, pro jogo de truco, então tem diversos que você acaba 

encontrando.” [E9];  

 



35 

 

 A busca por legitimidade social e o fortalecimento de redes que sustentem aspectos do 

poder estabelecido são, desta forma, ressaltados pelo entrevistado. Os relacionamentos 

pessoais e a vida social “fora” das organizações garantem o exercício do poder de forma que a 

gestão se torne algo facilitado por essas redes informais. 

  

“É lógico que nós estamos aqui para defender a representatividade e a 

atividade do comércio, mas não se resume só a isso não” [E10].  

 

 De acordo com Leitão, Fortunato e de Freitas (2006), é vital para a vida associada à 

questão dos relacionamentos interpessoais, considerando ser esse processo interativo o 

formador do conjunto de sistemas que a organiza. Entretanto, é tendência do modernismo é 

tratar os relacionamentos como coisas, Alvesson e Deetz (1999) criticam essa conduta e 

pontuam que por conta de uma racionalidade instrumental crescente percebem a organização 

empenhada com controle e colonização das pessoas e do ambiente.  

 

“Então isso acaba também desenvolvendo um processo de relacionamento 

com o poder, com a instituição, com o processo operacional da instituição, e 

aí por fim, esse relacionamento, ele se estende para os nossos representados 

pelos canais que nós temos de comunicação e relacionamento com o 

associado e também pela representatividade que cada liderança que compõe 

a diretoria acaba exercendo no seu segmento.” [E13].  

 

 Dentre as manifestações feitas pelos entrevistados ressaltando as relações entre 

associados, e que extrapolam as fronteiras das entidades, três observações chamam a atenção 

por considerar o interesse e a participação dos associados aquém do que realmente deveria ser: 

 

“Tem associado que nos procuram pra criar um laço além da 

sociedade e têm outros que mal e mal participam como sócio, essa 

parte, vamos dizer assim, é um pouco ruim...” [E1]; 

 

“Olha, nós temos, é, bastante sócios nossos que nós temos esse 

relacionamento que vai além da entidade, o que nós gostaríamos que fosse 

uma maioria, mas eu posso ser sincero com você aqui no falar, né, então 

assim ó, tu tem visto eu nos meus discursos dizendo que nós precisamos da 

participação e infelizmente nós não temos a participação dos nossos 

associados” [E2];  

 

 De acordo com Leitão, Fortunato e de Freitas (2006), os relacionamentos recebem a 

devida atenção a partir do pressuposto de que as necessidades e interesses das organizações 

também representam as necessidades e interesses das pessoas coletivamente. As necessidades 
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têm origem na complexidade do que é o ser humano, e passa pela emocionalidade das relações 

sociais e suas trocas intersubjetivas. 

 

“Vejo que são mais da gran/ da grande maioria dos associados mais formais 

mais/ utiliza-se da instituição meramente pra, pra se se colocar no meio né 

né que que eles dependem, no caso que é o meio do comércio, né, e muito 

mais pra (eu acho) utilizar de meios como o SPC né. Eu acho que as pessoas 

se acomodam né, acho que o comodismo né, tem quem faz, deixo mais pra 

diretoria e às vezes lá no que não dá certo aí sim né, aparece umas pessoas 

‘Ah! Deveria ser de uma maneira diferente’, mas quando é pra participar né, 

elas não participam” [E3]. 

 

 Henriquez (1997) questiona os relacionamentos humanos e os motivos que levam a 

uma sociedade que instrumentaliza seus indivíduos e a deterioração das relações, pois o trato 

dos relacionamentos interpessoais de forma instrumental usado como dominação sobre o 

trabalho resulta em limitações, tanto no bem-estar no trabalho ou na produtividade. Ao afirmar 

que somos seres de relações, considerando que estas relações compõem a formação de nossa 

identidade, Leitão, Fortunato e de Freitas (2006) destacam que qualquer forma de associação 

humana que contrarie essa identidade dificulta a convivência e é causa de mal-estar. Motivo 

pelo qual se buscam macro e microssistemas que tornem mais fácil a convivência, busca esta, 

de extrema dificuldade diante da instrumentalização de todas as dimensões da vida.  

 

4.3  MEDIAÇÕES POLÍTICAS 

 

 Um dos objetivos do trabalho é compreender como os entrevistados estabelecem as 

relações políticas entre si, entre a classe empresarial e com a sociedade, considerando ser este 

um aspecto onde se manifestam divergências e interesses individuais e coletivos, os 

posicionamentos e práticas adotadas retratam a cultura que permeia as ações das entidades. O 

conflito também é inerente ao contexto organizacional (MARTIN E FROST, 2001). 

 Independente disso, Weber ressaltava que o poder é definido quando uma determinada 

ordem dada venha a ser obedecida e que a forma de poder mais intensa seria a dominação 

legitimamente constituída (FISCHER, 2011). Ou seja, as institucionalizações das Associações 

Comerciais estudadas garantiriam essa legitimidade perante seus associados. 

 O conflito existe no ambiente de trabalho, esse não é um fato desconhecido, entretanto 

não é um assunto de fácil fluência nas organizações por pré-conceitos arraigados muitas vezes 

pela conveniência em não admitir a existência do mesmo. A literatura funcionalista no campo 

da administração, por exemplo, quando reconhece o conflito, o compreende como uma 
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anomia, passível de ser equacionado. Esta é uma forma negativa de ver o conflito, porém ele 

pode ser encarado como algo positivo quando motiva e promove diálogo e ação das pessoas 

proporcionando integração e mudanças consideradas necessárias. As formas de encarar e 

resolver os conflitos que chegam até os representantes das entidades também é uma exigência 

percebida pelos mesmos, muitas são as condutas, entretanto alguns pontos são convergentes, 

por exemplo: 

 

 “...nós temos um problema, certo, nós vamos lá, vamos conversar com a 

pessoa pra nós ver qual que é o problema, pra nós ver qual que é a solução, 

tá? Porque se começar um discute uma coisa, outro discute outra tu não 

chega nunca a um acordo, né? [E2];  

 

“Olha, a gente sempre respeita a questão da maioria né, assim ó, bem 

bem aberto né, lógico que nem tudo que um pensa é aprovado né, não 

né então assim é tudo é discutido abertamente, né? [E3];  

 

“São pessoas com opiniões diferentes, com visões diferentes da 

situação, se coloca em discussão e se procura chegar num consenso. 

Caso ainda haja divergência, aí nós temos que colocar em votação...” 

[E4];  

 

 Segundo Tjosvold (1997) o conflito está associado a uma maior inovação e as relações 

interpessoais mais eficazes. O conflito tem a capacidade de afetar o desempenho das equipes 

em vários níveis, tanto no aspecto positivo quanto negativo. 

 

“...todas as pessoas de um modo geral são negociantes e negociadores por 

natureza, né, então ninguém chega a ser presidente da associação comercial, 

industrial, um presidente do Sicom ou participar de uma diretoria, ou ter 

uma empresa se essa pessoa não souber negociar...” [E9]; 

 

“Para resolver conflitos o único procedimento que a gente toma aqui é 

discussão ampla” [E10].  

 

 O conflito é funcional ao sistema. Ao reiterar a observação de Carvalho e Vieira (2007) 

destaca-se também o foco dado às discussões quando os autores apontam que, discussão 

voltada para o interesse dos indivíduos é uma abordagem focada no conflito de poder.  

 De acordo com Deutsch (1973), o conflito funciona como um motor de 

desenvolvimento social, seus efeitos positivos surgem da capacidade de geri-lo de forma 

adequada, estabelecendo relações mais cooperativas e integrando as soluções para que 

beneficiem todas as partes interessadas. A gestão do conflito que se faz necessária, segundo 
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Ferreira, Neves e Caetano (2001) pode perpassar pela negociação e utilização de estratégias 

diversas, mas em absoluto pela sua eliminação. Ao questionar como é o posicionamento da 

entidade em relação a questões de interesse de toda a comunidade, as respostas foram bastante 

enfáticas para demonstrar o interesse em contribuir para a coletividade. 

 

“Dentro desse planejamento entrou assuntos de interesse do comércio, 

assuntos de interesse da indústria, da prestação de serviços e também do 

município como um todo, porque as ações da entidade muitas vezes são para 

também ajudar o município, seja o município crescer ou resolver um 

problema interno dos seus munícipes.” [E4];  

 

“Fazendo um bem maior pra comunidade e esse acho que é o papel de 

qualquer entidade” [E1]; 

 

“O sindicato tá sempre presente, ele faz questão de participar, quando fala 

assim: benefício de todos, para a comunidade, enfim.” [E7];  

 

“A CDL é dos associados, mas também não pode se deixar de ver um lado, 

um ângulo global, né? Que é da sociedade, e que se faz bem para a 

sociedade, para o município, para a cidade, ela tem o apoio” [E8];  

 

“A gente não está só olhando para o próprio umbigo.” [E10];  

 

“Então a gente sempre colabora, sempre procura ajudar, mas a gente fica 

mais no macro senão, o pessoal pensa que aqui é uma segunda prefeitura.” 

[E11].  

 

 A busca pelo desenvolvimento pode ser compreendida como um campo de poder, pois 

este campo de desenvolvimento é composto por atores que representam vários segmentos e as 

instituições são parte importante deste campo. A estrutura e a dinâmica destes campos são 

marcadas por capacidades diferentes de interesse e poder que se articulam por meio de 

processos históricos de estruturação de redes, não é incomum a disputa de poder entre os atores 

ou entre as instituições (RIBEIRO, 2007). 

 As entidades, via de regra, abraçam causas com grande repercussão social, isto 

contribui para reforçar a imagem de “representante” da comunidade, para Freitas (2006) esta 

prática é um instrumento de poder, pois fortalece representações sociais imaginárias, 

destacando que o propósito de tudo isso é o sentido de direção e unidade para ter identidade 

forte e o reconhecimento dos seus membros. O envolvimento das entidades em causas nobres 

que beneficiam a sociedade exige dos dirigentes elevada capacidade de gerir conflitos e 

interesses, este envolvimento também pode diferenciar se o conflito é positivo ou negativo, 
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entretanto como em qualquer organização, são os gestores que deverão buscar soluções 

construtivas e agregadoras. Rahim, Magner e Shapiro (2000) indicam que gerir os conflitos de 

forma construtiva, se isso for possível, seria fundamental, pois desta forma as organizações 

estarão mais preparadas para enfrentar os desafios atuais e futuros.  

 Os gestores ou dirigentes de entidades se deparam com situações desafiadoras que 

exigem posturas de comando, mas principalmente de negociação, nestas circunstâncias 

revelam-se estilos diferentes de lidar com os conflitos e estilos diferentes de liderança. 

 

4.4  RELAÇÕES DE AUTORIDADE 

 

 Weber (1999) destaca modelos de autoridade que podem se manifestar na atuação dos 

líderes, são três tipos distintos: autoridade tradicional, autoridade carismática e a autoridade 

racional-legal. Ao questionar se a figura do presidente e sua forma de exercer a autoridade que 

lhe compete, poderia afetar a frequência dos associados nas reuniões e eventos promovidos 

pela entidade, a grande maioria considerou ser um fator determinante, atribuindo ao 

representante grande responsabilidade no resultado das mesmas, destaca-se:  

 

“Existe sim, tem tem que haver uma, um carisma, tem que haver, mas também 

tem que haver assim ó, o conhecimento da causa né? É:: eu vejo assim, um 

diretor de uma entidade tem tamanha importância quanto de uma, de uma 

entidade não governamental, de uma empresa privada, são números padrões, 

eu coloco assim, (poxa) qual diferença de administrar uma prefeitura, ou 

administrar uma entidade, uma associação comercial ou uma escola ou, eu 

eu vejo um padrão igual, a pessoa tem que ter um carisma, entendeu, e tem 

que ser correto”[E5]; 

 

 Embora carisma e correção não “caminhem” necessariamente juntos, a figura do gestor 

precisa ser legitimada igualmente por uma liderança de tipo carismática, além da racional-

legal. 

 

“Altera e altera muito porque assim, o presidente ele é/ ele tá correndo com o 

barco na mão né. É lógico que que ele vai direcionar com esse remo, todos 

estão remando mas ele é que está com o leme aliás” [E6];  

 

“Com certeza, a figura do presidente ou de uma diretoria, ela tem que ser 

carismática” [E8];  
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 Vale destacar que as entidades possuem diretrizes de representação definidas, 

entretanto a habilidade de ação e comunicação de forma cativante dos dirigentes é percebida 

como motivadora e necessária.  

 

“Isso altera, apesar de que a gente tá trabalhando de uma forma que a 

instituição está acima da sua presidência, da sua diretoria. Quer queira ou 

não, isso é inerente ao ser humano: se você simpatiza, se você é ouvido, se 

você tem alguma afinidade, você acaba participando mais.” [E10];  

 

“Com certeza afeta” [E11].  

 

 Interessante observar que, apesar dos processos de institucionalização das entidades, 

aspectos pessoais das lideranças ainda determinam o nível de participação de seus respectivos 

associados. Vasconcelos (2004) instiga à compreensão de como se dá o processo de 

institucionalização do carisma, as dinâmicas de liderança, motivação, comprometimento e 

trabalho em grupo, considerando serem estes aspectos periféricos no contexto atual das 

organizações. 

 Alguns aspectos tradicionalistas e pragmáticos também permeiam as observações dos 

entrevistados,  

 

“Eu acredito assim, que há um incremento, digamos assim, de resultado. Não 

só em termo de diretoria, mas eu vejo assim em relação ao número de 

associados. Então me perguntaram outro dia assim; ‘como que tu mede o 

desempenho de tua gestão?’, eu digo, ‘olha eu posso medir pelo número de 

associados que nós conseguimos nessa gestão’. Por isso eu te digo que é 

difícil falar de carisma, eu não sei se sou uma pessoa carismática, às vezes 

eu sou até um pouco polêmica porque eu defendo muito as minhas ideias.” 

[E4]. 

 

   A legitimidade da autoridade racional-legal se valida principalmente em modelos de 

gestão com foco na eficiência operacional, demonstrada através de indicadores mensuráveis 

numericamente. A observação de Gaulejac (2007) destaca que a gestão gerencialista é uma 

ideologia que busca transcrever por meio de indicadores de desempenho os resultados em 

formato de custos ou benefícios.  

 

“Na verdade assim, primeiro a característica da instituição, ela é 

presidencialista, então consequentemente a figura do presidente, ela vai ser 

sempre, é estar digamos no pico da pirâmide, no topo da pirâmide, né, pela 

figura presidencialista. Segundo é a característica de liderança do 

presidente, ela influencia muito é:: no, digamos assim, na:: velocidade, na 

dinâmica institucional, tá, isso influencia”.[E13].  
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 Weber (1999) descreve a autoridade tradicional como algo que tem base na crença e na 

tradição. 

 O carisma e o prazer de assumir responsabilidades perante a sociedade também podem 

influenciar na disposição de representar uma entidade e responder pela mesma, o poder, o 

status e a importância atribuídos ao cargo são fatores considerados. 

 

“O cargo de presidente, tanto é que sempre chama o presidente, o presidente, 

então você se acostuma com isso, o presidente, o presidente, todo mundo... 

mas é assim, eu tenho um cargo que realmente que eu me surpreendi porque 

eu já participava aqui, mas como presidente a gente sente assim a...:: o peso 

do cargo. A representatividade. Realmente assim bem marcante, bem 

marcante. E tu vê mesmo o:: como prefeito, antes eu tinha, sempre tive 

acesso, mas o, eu não era o presidente da entidade, eu acho que isso serviu 

como base, pra você chegar agora e né... compreender e já entender toda 

essa/ mas é realmente o cargo é bem significativo” [E11];  

 

 A realização pessoal se revela na representatividade, ser o dirigente maior de uma 

entidade ou categoria, ser respaldado através do cargo e ter o reconhecimento social em 

diversas esferas organizacionais são recompensas consideradas importantes. Davel e Machado 

(2001) destacam que o líder influencia no imaginário coletivo, e é esta influência que vai 

estabelecer a força do líder e fundamentar o exercício legítimo de sua autoridade.  

 

“Eu acho que realmente é da pessoa, tanto do presidente como do vice, como 

dos principais diretores, eu acho que realmente você tem que ter uma pessoa 

que seja envolvida com a comunidade, que seja envolvida com o poder 

público, que seja envolvida com tudo que acontece na comunidade. Porque 

se realmente, você tendo um conhecimento, você tendo uma amizade com as 

pessoas, você acaba também/ é mais fácil você trazê-las para junto de você 

né, você vê fazendo parte do teu dia-a-dia. A figura do presidente, ela/ na 

minha cabeça eu noto, depois que a gente também se envolve nisso daí...” 

[E12].  

 

 Russell (1979) destaca que há uma relação de amor ao poder quando se pode 

influenciar nos acontecimentos e nos rumos da sociedade, é o que o autor descreve como 

‘homens causalmente importantes’. 

 A atuação das entidades de classe, assim como as redes de relacionamento que se 

estabelecem, são resultados de práticas culturais arraigadas, as atuações dos presidentes das 

entidades são de certa forma determinadas para a representatividade. Por isso questiona-se o 

fato de um dirigente de entidade ser de uma empresa A ou B, maior ou menor, estas variáveis 

influenciam no comportamento dos associados?  
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“Se existir, não deveria porque na cabeça das pessoas está uma coisa errada 

né, eu sempre digo que a pessoa é o que ela é, não o que ela tem... A gente 

tem se colocado na postura de presidente pra representar bem a entidade lá. 

É eu não tenho dito, e, pelo menos eu nunca percebi de dizer ‘ah! Por que o 

cara é de uma loja...’, que no meu caso é uma loja modesta né, teve uma 

discriminação por causa disso, nunca percebi.” [E2];  

 

“Eu acredito que não... então se a pessoa que realmente veste a camisa da 

entidade, que vai em busca daquilo que os empresários querem. Então ele 

pode ser pequeno, pode ser da representação de serviços, ele pode ser...” 

[E4].  

  

 Fleury (2002) menciona que o líder de hoje vai além de ser apenas o tomador de 

decisões, passa a ser também um educador, facilitador, empreendedor, assume o 

direcionamento de estratégias e o desenvolvimento das pessoas. 

 

“E não importa o tamanho da empresa, o que importa é a questão 

operacional dessa empresa entendeu? Se a minha empresa ou a empresa de 

quem for a pessoa, se ela é de grande porte, pequeno porte, não, você tem 

que saber o seguinte, como é que está esta empresa, esse empresário é de 

sucesso, é empreendedor, está envolvido com a comunidade, entendeu, esses 

fatores tem que ser, tem que ser considerado...” [E];  

 

“Eu acho que tem pouco a ver. No caso, por exemplo, do (...) ele não tem 

uma empresa grande, a minha empresa também não é uma empresa grande, 

são empresas rentáveis, com tecnologia, mas comparando com as outras 

empresas que têm aqui, empresas muito maiores que tem teoricamente entre 

aspas muito maior poder do que teria a minha empresa.” [E9];  

 

 Diante desta observação, fica exposto que o mais importante neste contexto é a 

representatividade do líder, a institucionalização da entidade, a qualidade do relacionamento 

estabelecido entre os dirigentes e os associados e o cargo, “Não, aqui a ACIC já tá num outro 

momento, mais é o cargo mesmo.” [E11]. Para Smircich e Morgan (1997) as ações e as 

declarações dos líderes mantêm a atenção dos liderados, dá forma ao contexto de tal maneira 

que os torna um ponto de referência.  

 

“Há uma confusão muito grande entre representatividade e representação, 

certo? Nós temos a representação legal de uma categoria econômica do 

comércio, mas nós temos uma representatividade perante a sociedade muito 

maior do que a categoria que nós representamos. Por que? Porque muitas 

demandas muitas é... pleitos da sociedade nós avançamos além da nossa 

categoria.”[E13]. 
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 O “avançar além da categoria” pressupõe, por parte do entrevistado, significa que o 

mesmo percebe a relevância da associação na comunidade do oeste catarinense, superando 

inclusive instituições da esfera pública estatal. 

 

4.5  GESTÃO E IDEOLOGIA 

  

 As diretrizes para gerir as entidades ou os modelos de gestão adotados, comumente são 

pautadas em orientações e procedimentos previamente defendidos e estabelecidos, estes 

direcionamentos retratam a ideologia que norteiam estas entidades. Seifert e Viseu (2011) 

reforçam que o termo ideologia é normalmente usado para representar ideias que possuem 

características específicas, ou seja, o termo também é usado para representar expressões de 

pensamento ou formas simbólicas que podem ser vinculados aos atributos ideológicos, tais 

como, discurso ideológico ou doutrina ideológica.  

 Gaulejac (2007) aborda sobre a capacidade de onipresença e onipotência das 

organizações na vida das pessoas e as formas adotadas para realizar tal feito. Este aspecto foi 

questionado com os entrevistados no que tange ao uso de tecnologias que acompanham, 

controlam e supervisionam os ambientes corporativos. Ao indagar como é a disponibilidade e 

o comportamento das pessoas quando são solicitadas, considerando que esta solicitação pode 

se dar a qualquer tempo e horário, as respostas foram as seguintes: 

 

“Bom a tecnologia acho que veio pra ajudar, não para atrapalhar, eu sei 

quando eu comecei ver computador na venda achava que era um bicho de 

sete cabeças, porque lógico, a gente vem de uma família humilde, origem, é, 

humilde e a gente vai indo, mas eu não saberia trabalhar sem tecnologia 

hoje.” [E1] 

 

“...é tudo através da tecnologia e eu diria pra você que a gente tá meio que 

dependente mesmo né? Por exemplo, esqueci meu celular essa semana, 

nunca esqueci né, até que eu não fui buscar ele eu estava quase que sem 

roupa né!” [E2] 

 

“Olha, eu acho que a tecnologia, ela veio pra ajudar e muito, né... Você 

consegue visualizar o teu estoque, consegue ter ações mais rápidas né, você 

consegue ter números, você consegue se programar né, como empresário 

(como empresário) né, tudo é mais fácil...” [E3] 

 

 Silva e Silva (2011) destacam que as novas tecnologias, sejam elas a internet ou o 

telefone celular, em algum momento podem ser interpretados como um ganho do trabalhador 

por poder realizar seu trabalho em sua própria casa, todavia os autores traçam um paralelo de 
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convergência entre o pensamento de Foucault com a teoria crítica e apontam que um quanto 

outro pensamento aponta para uma simples transformação de controle coercitivo para controle 

subjetivo, no qual o indivíduo mesmo se controla, mas está tão dominado quanto antes.  

 

“Eu sempre digo assim, tudo tem um preço. Então quando você assume 

alguma coisa, alguma situação que se resolva, se comprometa, você aprende 

com ela, mas também vai ter um preço que você muitas vezes tem que abrir 

mão do tempo pessoal ou o tempo da tua empresa e muitas vezes você tem 

que avaliar qual peso que você vai pagar.” [E6] 

 

“É, porque hoje ela é muito importante, ela provoca e você não passa um 

segundo sem a tecnologia que está na tua frente te incomodando, que é 

importante, né, ela é muito importante...” [E8] 

 

“Muito mais positivo do que negativo. Ã:: evidentemente que isso aí às vezes 

te coloca de de calça curta porque você não tem muito tempo pra pensar, ou 

como você vai agir em determinada situação. Então a pessoa tem acesso e já 

te questiona, e já pede o que quer, entendeu, nesse nesse aspecto e:: mas eu 

gosto assim.” [E9] 

  

“...não tem como negar. Tem horas que cansa né?” [E10]; “É, eu 

gosto muito disso, eu acho fundamental... eu tenho face, tenho twitter e 

acho que tem que estar ligado, eu gosto muito, tem que acompanhar.” 

[E11];  

 

“Eu não me incomodo porque eu acho que depende do jeito que tu usa 

ela, ela só te traz benefícios. Mas dependendo como é que você vai 

usar, você só vai perder tempo e não vai agregar a nada né?” [E12];  

 

“...a:: tecnologia ela é utilizada, não assim no máximo que nós 

podemos utilizar, mas ela é utilizada corriqueiramente...”[E13].  

  

 Os relatos acima ressaltam a preocupação de Gaulejac (2007) com a “entrega” das pessoas às 

organizações contemporâneas. As formas de poder e controle, portanto, ficam mais intensas, embora 

dispersas, pois todos estão disponíveis todo o tempo. 

 Fonseca (2003) lembra que atualmente se vive em uma sociedade de controle, não somente o 

controle confinado já destacado por Foucault (2010b), mas um controle que extrapola limites, que vai 

além, desta maneira as novas tecnologias permitem que se estabeleça uma nova forma de poder 

chamado sinóptico.  A invisibilidade do poder é potencializada pela sociedade de controle, esta 

invisibilidade se dilui através de tênues fronteiras e redes flexíveis, dando sensação de liberdade 

aparente. Os aparatos de disciplina são sutis, sofisticados e invisíveis. 

 A gestão das entidades ou organizações está pautada em normativas estabelecidas e expostas 

para os envolvidos, muitas vezes de forma clara e documentada, entretanto regras e condutas que por 
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vezes são adotadas parecem “acordos semânticos” entre os indivíduos. Quando os entrevistados foram 

indagados sobre a existência de regimento para nortear as ações das entidades e se estas regras eram 

rígidas ou podiam ser flexibilizadas de acordo com a situação, alguns depoimentos se destacam, por 

exemplo: 

 

“Bom, o estatuto ele existe para reger entidades, empresas e assim por 

diante. A CDL tem, já sofreu desde os primórdios da::, da elaboração da 

entidade, né, é, sofreu va:: várias mudanças e tudo (vem) para melhor, 

melhorar...a gente tem que, que adequar, e foi feito adequações que, né, 

nesta última foi mexida a estrutura da diretoria... nunca estatuto vem pra 

piorar, né?” [E1] 

 

“Eles têm que seguir.” [E2]; “É lógico que sempre é:: os homens que 

fazem a lei e não a lei que fazem os homens, né, então nós sempre 

procuramos conversar ‘a precisamos mudar, precisamos...” [E3];  

 

“Porque as coisas/ é porque assim, tudo vai se modernizando, novas 

situações vão surgindo e o estatuto tem que estar acompanhando isso 

né.” [E4];  

 

 Diante das respostas, observa-se que a institucionalização das entidades é fato, porém, 

nota-se também a necessidade de mudanças e adaptações diante das interferências que as 

mesmas sofrem dos mais diferentes aspectos. Toda alteração proposta impacta na avaliação 

dos associados e carece de aceitação e adaptabilidade, esta também é um desafio assumido 

pelos dirigentes, considerando que sua “obrigação” é fazer “cumprir” com estes estatutos ou 

regimentos.  

 

“Eu penso assim, que cabe a cada diretor, cada dirigente, dirigir ao seu 

estilo né, o regulamento está lá e ele deve ser observado, assim que eu vejo... 

Eu particularmente entendo assim, que existe um um (manual), existem 

regulamentos, existe um estatuto e tu trabalha com o estatuto, porém tem que 

ser flexível, tem que saber que as coisas não são, a cada momento, a cada 

situação tu tem que ter uma resposta...” [E5] 

 

 Os estatutos podem ser considerados como um “manual de gestão”, referendado às 

práticas “permitidas”, Gaulejac (2007) mostra que normalmente os manuais se baseiam na 

concepção de que as organizações são um conjunto de fatores em interação e é conveniente 

conhecer e estudar as diferentes funções necessárias para o desenvolvimento deste sistema.   

 

“Eu sou, digamos assim, não sou um cara radical, não gosto de chegar e 

esfregar o estatuto em ninguém, não vou cobrar, eu acho que não funciona 
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por assim, mas eu acho que transgredir, você começa já dando o primeiro 

passo errado, não é, então você discordou do estatuto, se reúna, converse 

e::...” [E6] 

 

“Tem estatuto né, que a gente segue eles e nós somos bem rigorosos... 

bem rigorosos, a entidade é muito tradicional e esses 65 anos também 

né, endossam... a gente tem que dar o exemplo.” [E11];  

 

“Na realidade ele é seguido, porque ele é bem amplo e é dentro/ o 

próprio regimento do estatuto da CDL é:: flexível também.”[E14]. 

 

 Uma vez mais, fica evidente a forma de autoridade racional-legal (WEBER, 1999), 

aceita pelos associados a partir da institucionalização das associações estudadas. 

 O estilo de gestão adotado pelos dirigentes das entidades estudadas também foi alvo de 

questionamento, neste caso o interesse está relacionado à cultura da entidade. Quando foi 

perguntado se a cultura organizacional da entidade influencia na gestão dos representantes que 

compõem a diretoria, ou se cada dirigente consegue impor seu próprio estilo, os depoimentos 

foram os seguintes: 

 

“Entre o presidente que for, existe uma, um quadro de:: colaboradores muito 

eficiente onde nós temos um contratado um secretário administrativo onde 

ele comanda tudo, (e) de uma certa forma o presidente vai estar em contato 

com esse diretor administrativo que ele sabe o dia-a-dia mais do que 

qualquer diretor...”[E1] 

 

 Carvalho e Vieira (2007) destacaram que a despersonalização das relações de poder 

também são aspectos de um novo modelo de gestão, este formato despersonaliza também a 

autoridade do indivíduo, pois a autoridade está na regra ou norma que define a função e não 

mais na pessoa.  

 

“... então eu estava falando pra ti que a, que a cultura é tão bem colocada 

hoje, nós temos cento e setenta, cento e setenta e cinco, é, CDLs no estado de 

Santa Catarina e todas elas têm a regra de como se deve seguir tá...” [E2] 

 

“Olha eu acho que nas duas gestões, dois presidentes que participei da 

diretoria e teve casos de, né, de presidente tentar impor... Se impor um pouco 

mais, né, defender mais a sua ideia, né, mas não ouvi tanto sucesso... Mas 

infelizmente assim, eu acho que, né, é, teria  que ser um pouco diferente, né, 

eu acho que se você assume uma presidência, eu acho que teria que se dá um 

voto um pouco mais de confiança... Eu acho que só tu trocar a diretoria e 

continuar as mesmas ideias não... não se renova, não se muda, não evolui...” 

[E3] 
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 A despersonalização das relações é demonstrada no depoimento do entrevistado, e, 

conforme destacam Pagès et al (1993), pode ser encarada como uma perda de identidade, 

causar certa insegurança, uma sensação de abandono, e ao mesmo tempo, mostra-se como uma 

proteção contra o livre-arbítrio, não há exposição do indivíduo. 

 

“Eu acredito que sim, eu acredito que cada gestão traz suas particularidades. 

Por isso justamente a questão dos planejamentos, né? Então a importância 

de ter essa alternância, essa mudança de pessoas. Eu defendo a ideia de que 

há que se ter sempre renovação. Porque se não, fica-se fazendo as mesmas 

coisas...” [E4] 

  

 A crença de que a alternância de pessoas na representatividade das entidades pode 

contribuir para mudar alguns aspectos culturais é muito mais uma vontade do que uma 

verdade, e retrata novamente a imposição da institucionalização perante o indivíduo, Verchai e 

Seleme (2009) pontuam que os institucionalistas enxergam as organizações como ambientes 

compostos por regras, crenças e valores geridos e que se validam através da interação social. 

 

“É:: bem interessante né? Quando você vai mexer com a cultura tem que ter 

muito cuidado né, nós tivemos, passamos por uma experiência dessa. A gente 

já (vivia) aí há praticamente há quarenta anos de uma cultura com (um/o) 

pessoal há mais de vinte anos, alguém comandando a equipe... então é 

quando você tá há vinte anos numa função você acaba pegando alguns 

vícios.”[E5] 

 

 Na descrição de Mascarenhas, Kunda e Vasconcelos (2004), o autor percebe as 

organizações como culturas, no sentido de que são os padrões da cultura organizacional a base 

de interpretação, valorização e estabelecimento das práticas sociais destas organizações, 

descrevendo que é a partir destes padrões que os indivíduos articulam a interação social. 

Algumas percepções se revelam fortes e provocam questionamentos e indagações que não se 

esclarecem, por exemplo: 

 

“O segmento dos antigos sindicatos, a:: quando/ os empresários quando 

falam em sindicato, eles fogem todos, ‘é mais um que vem para roubar 

dinheiro’, então eu digo assim, o sindicato tá ali para resolver a situação dos 

empresários e dos empregados... Então essa versão que as pessoas tiveram 

dos sindicatos, não é isso. As pessoas têm todo o direito politicamente, 

qualquer pessoa tem o direito de pedir para abrir as portas do sindicato que 

seja transparente. Eu quero transparência no nosso sindicato, então por esse 

motivo eu digo assim: ‘Se os outros presidentes deixaram uma má fama, eu 

não quero essa fama’, eu não dependo, eu não preciso do sindicato para mim 

viver, eu não tenho salário do sindicato, eu não vivo do sindicato.” [E7] 
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 A mudança de proposta ou ideologia por parte dos dirigentes é citada e defendida em 

muitos depoimentos, entretanto, a evidência mais significativa é simplesmente a alternância do 

titular do poder. 

 

“...é uma possibilidade muito remota de alguém chegar aqui e alterar isso 

tudo. Até porque, a:: assim, eles não deixam, os associados mais antigos, 

mais participativos e tal, dificilmente vão deixar alguém, permitir que alguém 

entre aqui com esse tipo de de coisa. Então deixa eu te falar um pouquinho 

da minha história. O primeiro presidente da ACIC foi o (Serafim Bertaso) 

que era tio do meu pai, meu tio-avô. O segundo presidente da ACIC foi o meu 

avô, o pai da minha mãe, o Seu João Batista, então só por aí já dá pra ver, 

nós estamos falando de sessenta e cinco anos na praça... É se tu olhar as 

fotografias ali, as duas primeiras fotografias eram pessoas da minha 

família.” [E9] 

 

 Conforme depoimento, é possível observar que a vigilância para que as entidades se 

mantenham fiel ao caráter de institucionalização requer cuidado permanente e constante sobre 

os indivíduos e se manifesta muito mais no controle sobre o desenvolvimento das ações do que 

no resultado destas ações. Destaca-se a observação de Foucault (2010b) em relação a disciplina 

dos indivíduos, garantindo que não escape nenhum detalhe na transferência de informações. 

Diante destas informações, percebe-se que há uma necessidade e um desejo em vigiar todas as 

atividades realizadas ou que se pretende realizar pelas pessoas que compõem as entidades, seja 

como dirigente ou como associado. 

 

 “...nós temos várias ações que serão tomadas ao longo dos anos que virão. E 

isso objetiva mais ‘despessoalizar’ a instituição para que ela siga o seu 

rumo, se mantenha forte, presente e atuante. Independente de sua 

presidência, diretoria ou diretor executivo. Então nós estamos fazendo 

algumas ações para que o SICOM tenha definido o seu rumo e a sua 

trajetória ao longo dos anos. Então é:: são/ é um grande passo para que a 

gente não venha a sentir oscilações...”[E10] 

 

 Novamente observa-se a preocupação em manter a institucionalização das entidades, 

esta prática se garante através de instrumentos de controle e de informações geradas pelas 

organizações. Desta forma o poder é impessoal e pode ser confundido com a “ausência” de 

poder, são documentos, regras, diretrizes que estão “acima” das pessoas. Nesta perspectiva, 

segundo Pagès et al. (1993), pode não haver responsabilização direta nas decisões, pois a regra 

estabelece e valida o que deve ser feito ou não, esta estrutura valoriza o indivíduo pelo caráter 

simbólico que assume mediante uma nova estrutura de poder.    
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“...nós temos um planejamento estratégico que ele é feito, esse último ele foi 

feito pra seis anos. Então vai contemplar dois anos da atual gestão e os 

quatro anos da próxima, mas ele é previsto, ele tem previsibilidade de é:: 

encontros anuais de reavaliação de planejamento. Então o presidente que 

chega, evidente que ele vai implementar os projetos que ele tem em mente, 

que serão os projetos de prioridade dele, da gestão dele. Então ele vai 

encaixar esses projetos dentro do planejamento estratégico, dentro das 

coordenadas institucionais. As coordenadas institucionais irão influenciar 

sim a::/ digamos assim, a dinamicidade do líder que vai assumir ou que 

assume a direção de uma instituição como essa. Mas ela não vai abortar por 

completo as vontades e os projetos deste líder.” [E13]  

  

 As motivações para que as entidades de classe se constituam e se mantenham parecem 

homogenias. Para os entrevistados, a representação é algo maior, pois interfere e contribui no 

desenvolvimento regional onde estão inseridas. Há uma compreensão de rede que se fortalece 

no associativismo e na defesa de um segmento que chama para si a importância em um 

contexto político, social, geográfico e econômico. Além de representar os interesses dos 

associados e de uma determinada categoria, as entidades também funcionam como uma 

“vitrine”, o trabalho voluntário é uma bandeira ostentada com orgulho e credencial para 

referendar futuros anseios.  

 Os relacionamentos são cultivados e estimulados pela maioria, visto como algo positivo 

e incrementados com afinidades que extrapolam as fronteiras de interesse de um grupo. A 

atuação política é direcionada para atingir os objetivos da maioria e fortalecer ainda mais seu 

poder representativo. Desta forma os conflitos que emergem são resolvidos de forma 

pragmática e direta, baseados em argumentos claros e formais, tais como estatutos, regimentos 

ou planejamentos estratégicos, discutidos e democraticamente votados para garantir que a 

instituição se mantenha.  

 Neste cenário a figura do líder ou dirigente é facilmente identificada, pois seu caráter é 

representativo e sua atuação é direcionada para que garanta a perpetuação de uma ideologia 

difundida, aceita e orientada nas práticas e interesses da coletividade, O carisma é uma 

característica reconhecida e valorizada, entretanto sua ostentação deve estar a serviço da 

validação de que a forma de autoridade racional-legal seja preservada. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo apresentam-se as considerações obtidas através desta pesquisa em 

acordo com os objetivos propostos inicialmente e sua consecução. 

A primeira etapa considera relacionar os objetivos da pesquisa com os resultados 

apresentados e verificar se o que se pretendia identificar foi revelado. Em seguida, descrever-

se a relevância dos resultados obtidos para o estudo em si, para futuros trabalhos e para o 

contexto organizacional. Na sequência pretende-se apresentar informações que foram obtidas 

além do trabalho proposto e a possibilidade de novos estudos e finalmente relacionar as 

limitações percebidas. 

Vale destacar que o objetivo deste trabalho foi analisar as representações de poder 

em entidades de classe patronal do comércio. Para tanto foi necessário identificar as práticas 

exercidas nas organizações estudadas que revelam demonstração de poder, descrever como as 

redes de poder influenciam as tomadas de decisões neste âmbito e compreender como se 

estabelecem as relações políticas entre os representantes, a classe empresarial ou os 

associados e com a sociedade. 

 As entidades de classe estudadas caracterizam-se pelo associativismo, pelo propósito 

em garantir o fortalecimento e o desenvolvimento de seus objetivos e por defender e 

representar os interesses de uma categoria. O exercício de suas práticas está voltado para ser 

uma referência para os empresários que se associam, fornecendo orientações e 

acompanhamento em áreas diversas, tais como, área jurídica priorizando legislação tributária 

e legislação trabalhista, área comercial, área de recursos humanos, novas tecnologias e outros 

interesses que possam surgir. Este comportamento garante uma relação de reconhecimento 

pelos envolvidos e é utilizado como atrativo para capitanear mais associados, pertencer a esta 

rede representa estar seguro e respaldado nas decisões tomadas pelo grupo. 

Para os dirigentes entrevistados, as entidades vão ao encontro dos interesses das 

organizações e dos associados com ações integradoras para dar mais respaldo e poder de 

representatividade aos mesmos. Todavia, estas práticas levam a expectativas de participação 

ativa dos envolvidos, mas que se revelam frustrantes. Se por um lado o objetivo dos 

empresários é ter poder para reivindicar melhores políticas públicas que favoreçam aos seus 

interesses, por outro lado os entrevistados revelam que poucos associados querem se 

comprometer efetivamente com o trabalho. Não são raras as opiniões de que a participação da 

grande maioria dos sócios fica aquém do esperado, este aspecto chamou deveras atenção. Por 

que os maiores interessados no desempenho positivo da entidade que os representa participam 
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tão pouco? Este questionamento surgiu durante as entrevistas, pois à medida que a conversa 

se desenvolvia era inevitável que os próprios dirigentes também se perguntassem.  

As percepções e hipóteses expostas pelos entrevistados contribuíram para identificar 

algumas práticas adotadas nas entidades que demonstram a circulação do poder nas relações 

sociais estabelecidas. O jogo de interesse na manutenção de práticas por parte de alguns 

membros das entidades foi um dos fatores mencionados pelos entrevistados que são mais 

jovens e estão a menos tempo envolvidos nas instituições. Na percepção destes membros mais 

jovens, muitos associados estão há muito tempo ocupando cargos e fazendo parte de toda 

nova diretoria que “disputa” a eleição, esta “disputa” é articulada previamente e lançada como 

chapa única sob a premissa de que não deve haver “divisão” entre os associados para não 

enfraquecer a categoria. Um dos entrevistados chamou de eleição “democraticamente” 

realizada, ou seja, relações pessoais ou indicações políticas muitas vezes definem a ocupação 

destes cargos. 

O não enfraquecimento da categoria funciona como fortalecimento dos indivíduos, 

pois se inexiste oposição ao sistema vigente não há oposição aos dirigentes e esta 

demonstração de poder funcional é sentida pelas novas lideranças que querem mudanças, mas 

que percebem e compreendem os interesses circulantes. As redes informais de 

relacionamento, ou seja, a vida social “fora” das entidades garante o exercício do poder de 

forma que a gestão seja facilitada. As trocas intersubjetivas funcionam muito bem no objetivo 

da manutenção das práticas exercidas (LEITÃO, FORTUNATO e de FREITAS, 2006). 

As redes de relacionamento são efetivamente uma demonstração de poder em sua 

forma mais velada, entretanto, a institucionalização das entidades estudadas também garante 

legitimidade e poder perante os associados quando, por exemplo, determinada ordem é dada e 

obedecida sem questionamento ou sem contrariedade. Neste caso, percebe-se que a forma de 

poder mais intensa é a dominação legitimamente constituída. Enxergar as entidades como 

poder legítimo e acima do indivíduo também foi um ponto convergente entre os entrevistados 

e questionar esta forma de gestão pré-estabelecida é sempre motivo de mal-estar, como um 

verdadeiro “tabu” (FISCHER, 2011). 

Descrever as redes de poder que influenciam as decisões tomadas nas entidades 

também foi um dos objetivos proposto neste trabalho. Os entrevistados relataram que muitos 

interesses circundam as entidades estudadas, exigindo grande capacidade de negociação, 

articulação e conciliação por parte dos dirigentes. A maneira particular de gerenciar conflitos 

é muito valorizada, porém totalmente pautada em leis, regras, diretrizes e modelos de gestão 

eleitos por todos e aporte para redimir qualquer questionamento. Cada parte interessada faz 
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pressão para ser atendida e se utiliza de várias estratégias para tal finalidade. Os dirigentes e 

associados comumente fazem parte de outras entidades representativas e ampliam suas redes 

de afinidades. 

Este fortalecimento e poder de articulação se destacam na postura e na verbalização 

de percepções interessantes por parte dos dirigentes e associados, pois para eles as entidades 

são dotadas de tal poder que podem interferir inclusive na esfera pública e contribuir para 

melhor condução das políticas que determinarão o crescimento e desenvolvimento dos 

municípios. Para um dos entrevistados “a associação é o quarto poder do município”. 

Exemplos de campanhas, movimentos sociais e manifestações públicas não faltaram nos 

relatos e a amplitude dos contatos também foi destacada, por exemplo, reunião com órgãos 

federais, com o governador, com outras entidades representativas. 

Estas redes de poder e interesse se sobressaem ainda mais quando surgem ameaças 

contra a categoria, pois para os entrevistados, algumas políticas públicas afetam 

negativamente o desempenho do segmento comercial. Leis trabalhistas, carga tributária, 

impostos são alguns dos aspectos reclamados por eles, alguns mencionaram que “é preciso ser 

muito teimoso para ser empresário neste país”. Satirizando suas próprias condições de 

trabalho e defendendo que as relações precisam ser ainda mais cooperativas e integradas para 

beneficiar a todos, pois para estes entrevistados há “inimigos” comuns que precisam ser 

enfrentados e derrotados para garantir sua permanência. 

As redes de poder e interesse funcionam paralelamente, ou seja, ora os interesses 

estão no campo individual e as motivações dizem respeito aos resultados que cada um quer 

para si, noutro momento a busca é para o fortalecimento do segmento empresarial, 

promovendo então um movimento de união e soma de esforços focalizando um objetivo 

maior. Estes dois “movimentos” criam um paradoxo de interesses individuais que buscam 

maximizar benefícios próprios, tal situação causa certo enfraquecimento e desgaste na 

entidade. Entretanto, quando parte de um interesse comum de todos os membros associados a 

entidade se fortalece. 

A compreensão de como se estabelecem as relações políticas entre os representantes 

das entidades, com a classe empresarial e com a sociedade foi outro objetivo deste trabalho. 

Para conhecer estas relações, questionam-se relacionamentos, conflitos, estilos de liderança e 

ideologias e isto tudo forneceu um “caldo” denso de ideias e percepções. Os relacionamentos 

formais e informais são reconhecidos, todavia ainda é evidente a valorização dos “iguais”, 

pois a busca ainda é para aliar os que melhor se adaptam à “cultura da entidade”. A dicotomia 

está na manifestação do discurso de que mudar é preciso, mas na prática tudo continua igual. 
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Os conflitos normalmente são resolvidos com impessoalidade, ou seja, uma votação 

é realizada quando não há consenso e se for do interesse da maioria elege-se a decisão final. 

Este procedimento tira o foco das pessoas e se volta para a instituição, o que o grupo pensa e 

como o grupo vai conduzir. Esta prática vale também no envolvimento em ações de impacto 

na comunidade e nem sempre o retorno gera benefício específico para a categoria, mas 

funciona como valor de mediação política. 

O segmento empresarial se fortalece de muitas maneiras e a figura do líder pode 

determinar o grau de facilidade ou dificuldade em negociações macros. Não é incomum que o 

representante seja “sugerido” ou “conduzido” ao cargo já com apoiadores estratégicos de 

outras instituições, órgãos públicos ou organizações privadas, prática que garante as relações 

políticas dominantes nesta teia de interesses onde todos querem garantir que a condução da 

entidade seja de forma “tranquila”. 

 Também se vincula à representatividade do líder seu carisma e sua capacidade de 

atrair mais “seguidores”. Apesar dos processos de institucionalização as entidades ainda 

valorizam aspectos como carisma e liderança. Alguns gestores assumem uma postura mais 

pragmática e não se reconhecem como líderes carismáticos, seus argumentos para defender 

este estilo é relacionando o êxito de suas gestões em dados quantitativos e resultados 

confrontados em performances anteriores. Nestes casos pode-se observar que o estilo de 

liderança é puramente racional-legal. 

A cultura organizacional das entidades pesquisadas é voltada fortemente para a 

manutenção do status quo vigente, ou seja, zelar para continuar se utilizando de todos os 

recursos disponíveis para o fortalecimento e a garantia da categoria e incentivar 

comportamentos e práticas que proporcionem mais controle do ambiente e das pessoas para 

reforçar a imagem de indispensável para os próprios dirigentes, para os associados e para a 

sociedade. São estas representações sociais que retro alimentam o sistema e as relações 

políticas que se estabelecem, e fornecem mais força a ideologia da classe patronal. 

Diante dos objetivos propostos para esta pesquisa e dos resultados apresentados 

através das entrevistas, é passível de afirmação dizer que o que se pretendia descobrir de certa 

forma foi revelado, ou seja, descrever as experiências vividas pelos representantes das 

entidades através de suas falas, os significados atribuídos e como se configuram as relações de 

poder para a classe patronal. 

 Com o intuito de descrever a relevância dos resultados para este estudo, para estudos 

futuros e para as organizações, é salutar que se valorizem todas as entrevistas, pois cada 

entrevistado tinha um modo particular de reação e comportamento diante das questões 
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apresentadas. A experiência mais significativa depois de conhecer as percepções de cada um 

em relação aos assuntos de interesse foi sem dúvida constatar que apesar de representarem os 

interesses da coletividade, muitas manifestações, críticas, sugestões ou constatações eram 

singulares, eram “suas” opiniões, pois eles falavam por si mesmos. 

No início de cada conversa havia uma atmosfera de curiosidade e até de 

desconfiança. No entanto, depois de explicar o que era o trabalho, a que fim se destinava e 

garantir que a divulgação seria exclusivamente para o meio acadêmico, se instalava 

imediatamente uma atmosfera de cordialidade. Outro aspecto positivo foi a manifestação de 

todos os entrevistados por se sentirem lisonjeados com o convite. Este estudo pode auxiliar os 

dirigentes de entidades na reflexão e compreensão de fenômenos inerentes ao ambiente dos 

quais são participantes ativos, porém este trabalho não busca a generalização, pois o método 

fenomenológico tem como objetivo apenas compreender as experiências dos gestores que 

foram entrevistados.  

Os resultados obtidos neste trabalho fortaleceram e validaram a proposta inicial, 

corresponderam às expectativas e justificaram a pesquisa, também foram igualmente 

relevantes para confirmar as teorias que o fundamentaram. Vale destacar os principais 

aspectos investigados, percepções de cultura organizacional, percepções de poder, modelos e 

dimensões das organizações, formas de controle, redes de relacionamento, estratégias de 

mediação, mediação política e modelos de autoridade.  

Perante aos temas mencionados acima, surge a necessidade das entidades atentarem 

para as expectativas dos associados, principalmente no que tange a oportunidade de novas 

lideranças assumirem a direção, na modificação de suas práticas de gestão para ser mais 

atrativa e contar com mais participações para renovar algumas ideias que foram identificadas 

pelos entrevistados como “ultrapassadas”. 

Espera-se que os resultados e o referencial teórico apresentado possam contribuir em 

estudos futuros e na ampliação deste tema, principalmente no âmbito de entidades 

representativas, visto que há dificuldade em identificar estudos similares que pudessem 

auxiliar ou servir de modelo para o desenvolvimento deste. Para as entidades representativas e 

para as organizações, este trabalho pode contribuir na compreensão e percepção de como as 

relações de poder se estabelecem, como estas redes de poder influenciam as decisões tomadas 

pelos gestores e como estas decisões podem influenciar os demais envolvidos. 

Por ser o poder um tema tão amplo, controverso, complexo e instigante, algumas 

informações surgiram além da proposta de investigação. Quando se pretendia investigar a 

relações de poder existentes nas entidades de classe patronal, não era para investigar ou 
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compreender o comportamento voluntariado. Entretanto, esta questão foi incansavelmente 

mencionada, pois todos os dirigentes se valeram desta característica para destacar suas 

atuações e justificar a própria gestão, por exemplo, “... e a diretoria também não tem 

remuneração, não tem salário, não tem nada... é um trabalho voluntário, um trabalho que a 

gente tá fazendo para a sociedade...”. A mensagem subliminar presente nas manifestações dos 

entrevistados parecia dizer “estamos trabalhando de graça para o bem e interesse de todos.” 

De acordo com as manifestações apresentadas nesta pesquisa, percebem-se a 

necessidade e possibilidade de novos estudos, a seguir algumas sugestões de pesquisa: 

a)Representações de poder em entidades patronais de outros segmentos econômicos, tais 

como, indústria, agricultura; 

b)Representações de poder para os trabalhadores empregados do segmento do comércio e 

de outros segmentos também; 

c)Relacionar poder e cultura organizacional; 

d)Relacionar representações de poder nas práticas profissionais dos patrões e dos 

empregados; 

e)Correlacionar comportamento voluntário, representatividade e relações de poder; 

f)Relacionar poder econômico em entidades representativas. 

 

Conforme mencionado, este estudo permite refletir sobre as representações de poder 

e as práticas de gestão das entidades de classe patronal do comércio e dos respectivos 

dirigentes. Contudo, este trabalho não tem como objetivo a generalização, considerando que 

as percepções, experiências e visões de mundo são particulares de cada indivíduo.  

Pode-se considerar que as limitações deste trabalho perpassam pela não 

generalização de conceitos, mas o tema “poder” também gerou certa desconfiança. Como 

primeira dificuldade encontrada cita-se o acesso aos dirigentes, em alguns casos foi necessário 

passar pelo “crivo” de um articulador da entidade, para que depois de sua avaliação a 

entrevista fosse autorizada. 

Mesmo com a verbalização dos entrevistados em se sentirem lisonjeados pelo estudo 

e demonstrarem tranquilidade durante todo processo de entrevista, ao dizer que tudo seria 

gravado foi perceptível o cuidado com as opiniões para não expor as entidades de forma 

negativa. Este comportamento talvez se mostre como mais uma limitação do trabalho e retrate 

que mais informações poderiam ser obtidas. 
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APÊNDICE A – APRESENTAÇÃO DA ENTREVISTA 

 

 

 

Biguaçu, 10 de setembro de 2012. 

 

Prezado Senhor 

 

  

Na qualidade de Professor Coordenador do Mestrado em Administração da 

Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, venho apresentar a Sra. Cledir Orlandi, aluna 

desta Instituição, devidamente matriculada no Mestrado em Administração com o tema da 

dissertação “Análise das Representações de Poder em Entidades de Classe Patronal do 

Comércio”. 

Para que a mestranda possa desenvolver sua pesquisa solicitamos sua colaboração para 

a realização de uma entrevista com vossa senhoria. Informamos que as entrevistas são 

sigilosas e que em momento algum serão utilizados ou divulgados os nomes dos participantes. 

As informações e resultados serão apresentados posteriormente em um trabalho de conclusão 

submetido à avaliação em banca. 

A mestranda está sob orientação do professor Dr. Flavio Ramos, que acompanhará 

todo o trabalho, o e-mail do professor orientador é flauni@univali.br e seu telefone é 

(47)9981-5020. 

Agradecemos antecipadamente a oportunidade dada a nossa aluna. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Prof. Dr. Carlos Ricardo Rossetto 

Coordenador Programa de Pós-Graduaçao em Administração 

Doutorado em Administração e Turismo 

Mestrado em Administração 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE PESQUISA SEMIESTRUTURADO 

 

Redes de Relacionamento 

1- Como se estabelece as relações entre os diversos associados? São relações pessoais? 

São relações formais? Há relacionamento entre os associados fora do contexto da 

entidade? 

2- Há influência de aspectos sociais, econômicos, políticos ou geográficos para se 

estabelecer ou não o relacionamento entre os associados? 

 

Mediação Política 

1- Quando acontece alguma divergência ou conflito de ideias entre os dirigentes ou entre 

os associados, há algum procedimento padrão? Ou as situações são resolvidas 

conforme acontecem? 

2- Como a entidade conduz ou se posiciona em relação a questões de grande interesse e 

impacto na comunidade? 

 

Relações de Autoridade 

1- A figura do presidente da entidade determina o comportamento dos associados? Por 

exemplo, uma liderança carismática altera a participação dos associados? Eles 

frequentam mais ou menos as reuniões? 

2- O fato de um dirigente de entidade ser de uma empresa A ou B influencia o 

comportamento dos associados? Ex. Se o presidente for de uma empresa mais 

“poderosa” isso influencia o comportamento dos demais? Passa a respeitar mais? 

 

Gestão e Ideologia 

1- Atualmente a facilidade tecnológica permite contatar e solicitar respostas das pessoas 

a qualquer tempo e lugar, como é a disponibilidade e o comportamento das pessoas 

quando são solicitadas? 

2- Os associados seguem algum tipo de regimento? Este regimento é seguido 

rigidamente ou o documento é flexibilizado em função das circunstâncias? 

3- A cultura organizacional da entidade influencia a gestão praticada ou adotada pelos 

representantes da mesma? Ou cada novo presidente exerce seu próprio estilo? 
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APÊNDICE C - NORMAS PARA TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTAS GRAVADAS 

 

Ocorrências Sinais Exemplificação 

Incompreensão de palavras ou 

segmentos 

( ) Do níveis de rensa ( ) nível de 

renda nominal 

Hipótese do que se ouviu (hipótese) (estou) meio preocupado (com o 

gravador) 

Truncamento (havendo 

homografia, usa-se acento 

indicativo da tônica e/ou timbre) 

/ E comé/e reinicia 

Entonação enfática Maiúscula Porque as pessoas reTÊM moeda 

Prolongamento de vogal e 

consoante (como s, r ) 

:: podendo 

aumentar para 

::::: ou mais 

Ao emprestarmos é::: ... dinheiro 

Silabação - Por motivo tran-sa-ção 

Interrogação ? E o Banco... Central... certo? 

Qualquer pausa ... São três motivos... ou três razoes 

...que fazem com que se retenha 

moeda... existe uma...retenção 

Comentários descritivos do 

transcritor 

((minúscula)) ((tossiu)) 

Comentários que quebram a 

sequência temática da exposição: 

desvio temático 

- -    - - ... a demanda de moeda - - vamos 

dar casa essa cotação - - demanda 

de moeda por motivo ... 

Superposição, simultaneidade de 

vozes 

Ligando as 

linhas 

a. .. na casa de sua irmã 

b...      [sexta-feira? 

c. .. fazem LÁ 

d...      [cozinham lá 

Indicação de que a fala foi 

tomada ou interrompida em 

determinado ponto. Não no seu 

início, por exemplo. 

(...) (...) nós vimos que existem... 

Citações literais de textos, 

durante a gravação 

“entre aspas” Pedro Lima ... ah escreve na 

ocasião.. “ O cinema falado em 

língua estrangeira não precisa de 

nenhuma baRREIra entre nós”... 

1. . Iniciais maiúsculas: só para nomes próprios ou para siglas (USP etc). 

2. . Fáticos: ah, éh, ahn, ehn, uhn, tá (não por está: tá? Você está brava?). 

3. . Nomes de obras ou nomes comuns estrangeiros são grifados.  

4. . Números por extenso. 

5. . Não se indica o ponto de exclamação (frase exclamativa). 

6. . Não se anota o cadenciamento da frase. 

7. . Podem-se combinar sinais. Por exemplo: oh:::... (alongamento e pausa). 
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8. . Não se utilizam sinais de pausa, típicas da língua escrita, como ponto e vírgula, 

ponto final, dois pontos, vírgula. As reticências marcam qualquer tipo de pausa. 

 
Exemplos retirados dos inquéritos NURC/SP no. 338 EF e 331 D2. 

 

PRETI D. (org) O discurso oral culto 2ª. ed. São Paulo: Humanitas Publicações  

FLCH/USP, 1999 – (Projetos Paralelos. V.2) 224p. 

 

Disponível em: <http://www.psrossi.com/Normas_entrev.pdf>.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


