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Direção - Parte Parte 1



 

  

Direção 

 

Definido o planejamento e estabelecida a organização, resta fazer 
as coisas andarem e acontecerem. Esse é o papel da direção: 
acionar e dinamizar a empresa. A direção está relacionada com a 
ação e como se colocar em marcha e tem muito a ver com as 
pessoas. Está diretamente relacionada com a atuação sobre os 
recursos humanos e não humanos das empresas. Assim, a 
direção é a função administrativa que se refere às relações 
interpessoais dos administradores em todos os níveis da 
organização com seus respectivos níveis hierárquicos. 
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Nota: Enquanto as demais funções administrativas – como 
planejamento, organização e controle – são impessoais, a direção 
é um processo interpessoal que determina relações com 
indivíduos e grupos. 

 

A função administrativa de Dirigir: 

 Dirigir os esforços para um propósito comum 

 Comunicar 

 Liderar 

 Motivar 
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Abrangência da Direção 

 

 

Nível da 

Organização 
Tipo de Direção 

Cargos 

Ocupados 
Abrangência 

Institucional Direção 
Diretores e altos 

executivos 

A empresa ou 

áreas da 

empresa 

Intermediário Gerência 

Gerentes e 

pessoal do 

“meio de 

campo” 

Cada 

departamento 

ou unidade da 

empresa 

Operacional Supervisão 
Supervisores e 

encarregados 

Cada grupo de 

pessoas ou 

tarefas 
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Autoridade e poder 

A autoridade e o poder constituem meios de influência. Influência 
refere-se a qualquer comportamento da parte de uma pessoa 
que altere o comportamento, atitudes ou sentimentos de outra 
pessoa.  

  

O poder significa o potencial para exercer influência. Uma pessoa 
pode ter poder par influenciar outras pessoas e nunca tê-lo feito. 

 

 

 

 



Abordagem Neoclássica - Direção 

A autoridade é o conceito mais controvertido. Seu significado é mais 
restrito e representa o poder institucionalizado. O termo autoridade 
refere-se ao poder que é inerente ao papel de uma posição na 
organização. A autoridade é delegada por meio da descrição de 
cargos, títulos organizacionais, políticas e procedimentos na 
empresa. A autoridade é chave do processo administrativo e 
representa o poder legal.  

 

Nota:  

1. A autoridade é um conceito implícito no conceito de poder, o que 
não ocorre na recíproca. 

2. Quem tem autoridade tem poder, mas nem sempre quem tem 
poder tem autoridade. 
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Tipos de poder 

  

1- Poder de Recompensa: é o ripo de poder baseado na 
percepção que uma pessoa ou grupo de pessoas tem a respeito 
da capacidade de outra pessoa ou grupo de proporcionar 
variados tipo e quantidades de recompensas. É o caso do 
superior que proporciona diferentes gratificações em dinheiro 
para diferentes níveis de desempenho dos seus subordinados. 
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2 - Poder Coercitivo: é o tipo de poder baseado na percepção que 
uma pessoa ou grupo de pessoas tem a respeito da capacidade 
de outra pessoa ou grupo de pessoas de administrar punições, 
como medidas disciplinares, advertências escritas, suspensões e 
demissões. O poder coercitivo tende a coagir e pressionar, 
criando uma reação de alienação, afastamento ou hostilidade 
agressiva das pessoas submetidas a ele. 

 

3- Poder Legitimado: é o tipo de poder baseado sobre valores 
sociais sustentados por um indivíduo ou sobre valores 
organizacionais mantidos pelo processo de socialização. A pessoa 
acredita que deve aceitar a influência porque ela é justificável e 
legítima. 
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4- Poder de Referência: é o tipo de poder baseado no desejo de 
um indivíduo ou grupo para identificar-se ou ser semelhante a 
outra pessoa ou grupo que respeita e admira. 

 

5- Poder de Perícia: é o ripo de poder baseado na percepção de 
uma pessoa um grupo a respeito do maior conhecimento, 
capacidade ou perícia de outra pessoa ou grupo e que os leva a 
seguirem estes. 

 
 

 

 


