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RESUMO 

Um elemento vem ganhando destaque nessa Nova Administração Pública 

(NAP), que é o papel do líder que vem como um diferencial competitivo no 

mercado. Tanto nas empresas privadas quanto na administração pública, pois 

o estilo de liderar reflete sobre o desempenho dos seguidores e operam 

diretamente na execução de estratégias e planejamentos governamentais para 

garantir melhor qualidade dos produtos ou serviços prestados aos cidadãos. 

Com o ritmo acelerado das inovações em todos os contextos esta desafiando o 

papel desse novo líder e consequentemente a sociedade vem exige cada por 

qualidade no serviço oferecido a sociedade. O artigo se fundamentara em um 

referencial teórico em relação a liderança, o papel da liderançana NAP, 

abordaremos algumas ferramentas que surgem como tendências no serviço 

público que são: o BSC- Balanced Scorecard; a gestão por competência e o 

coaching, e pontuamos os possíveis desafios para que a liderança possa se 

efetivar no cenário público. 
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ABSTRACTTraduza 

An element is gaining prominence in the New Public Administration (NAP), 

which is the role of the leader that comes as a competitive differentiator in the 

market. In both private companies and public administration, because the style 

of leadership reflects on the performance of followers and operate directly in the 

implementation of government plans and strategies to ensure better quality of 

products or services provided to the citizens. With the fast pace of innovation in 

all contexts this challenging the role of this new leader and therefore the society 

comes requires quality in the service offered to society. The article is based in a 
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theoretical in relation to leadership, the leadership role of leadership in the NAP, 

we will discuss some tools that emerge as trends in public service which are: 

the BSC- Balanced Scorecard; management by competence and coaching, and 

we recognized the potential challenges to the leadership can be effective in a 

public setting. 
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1 INTRODUÇÃO 

No Brasil é possível identificar três momentos pelos quais passou a 

administração pública: a Administração Patrimonialista, anterior a 1937; a 

Administração Burocrática, entre 1937 e 1995; e a que estamos vivenciando 

que é Administração Gerencial. (Almeida,2016 apud Lescura et al,2010). 

No cenário da Nova Administração Pública(NAP), observamos profundas 

mudanças, no sentido de mudar o antigo modelo burocrático para um modelo 

de gestão gerencial que, apresenta grandes avanços a exemplo, a introdução 

de novas técnicas orçamentais, descentralização administrativa de alguns 

setores, redução de hierarquias, implementação de instrumentos de avaliação 

de desempenho organizacional, na gestão de resultados, no serviço de 

qualidade para a sociedade, na eficiência e efetividade do Estado. 

Entendemos que os princípios de liderança para a gestão pública 

surgem para atender a necessidade cada vez mais evidente de cidadãos que 

cobram e exigem mais transparência, eficiência e ética na gestão pública. 

Portanto, estas mudanças gerenciais podem auxiliar as lideranças políticas a 

trabalharem com equipes que estejam de fato comprometidas e preparadas 

tecnicamente para fazer com que o Estado cresça de forma eficiente e 

sustentável e atendendo a população com certa excelência na prestação de 

serviço. 

E um dos responsáveis dessa dinâmica e o papel do antigo chefe que 

precisa ser transformado em um verdadeiro líder, visto que o modelo tradicional 

de liderança, onde o chefe se concentra na introdução e execução de 

mecanismos de comando e controle, pode ter funcionado em outros tempos, 



onde não existiam as necessidades de uma administração transparente e as 

pessoas eram acomodadas e não participavam das decisões tomadas pelos 

seus superiores. 

Com essa mudança na visão de líder, a NAP pode destacar mais de um 

perfil de líder, mas a liderança transformacional vai ser destacar mais no 

cenário público.  

A justificativa do tema liderança se deu a partir da necessidade de se 

saber a importância da liderança no setor público, visto que seu papel é um 

fator fundamental na atualidade e é considerada com um dos elementos 

essenciais de boa governança pública. 

O artigo tem o objetivo de apresentar a liderança na NAP, destacando 

duas tendências que influenciam e contribuem para o desenvolvimento de uma 

boa gestão e os possíveis desafios que da liderança pode encontrar para que 

se efetive. 

A pesquisa será bibliográfica e esta dividida nos seguintes tópicos: 

Liderança no Setor Público: As Novas Tendências, o Papel da Liderança na 

Nova Administração Pública, os Desafios da Liderança na Nova Administração 

Pública e as Considerações Finais. 

2 LIDERANÇA NO SETOR PÚBLICO: AS NOVAS TENDÊNCIAS 

Certamente essas tendências exigirão bastante dos líderes que irão 

conduzir os grupos, nesse novo contexto da NAP e o uso do planejamento 

Estratégico, que determina que primeiramente seja analisado qual o melhor 

modelo a ser adotado pela instituição, conhecer as outras possibilidades para 

garantir que a ferramenta escolhida é a mais adequada ao tipo da instituição, o 

seu público alvo, é sem duvida garantir satisfação do resultado do 

planejamento estratégico que será desenvolvido. 

Santos2016(apud Stoner e Freeman,1995), conclui que o planejamento 

possui dois aspectos básicos: determinação dos objetivos da organização e 

escolha dos meios para alcançar estes objetivos. E a determinação dos 



objetivos requer um profundo conhecimento da situação real da organização 

quanto a seus aspectos internos e externos. 

 No entanto, o planejamento estratégico precisa de tempo, de um certo  

investimento, a colaboração de toda equipe, e que o uso da utilização da 

ferramenta inadequado será um grande prejuízo para a organização. 

O planejamento estratégico pode utilizar se de ferramentas de avaliação 

de resultados baseando se em indicadores e uma quem vem dando certo nas 

empresas de origem privadas é BSC - Balanced Scorecard que em relação ao 

ser aplicada no serviço público deve sofrer algumas alteração para ser utiliza 

numa proposta de mudança para a Cultura de Resultados; Gestão por 

Competências e o Coaching exigiram bastantes dos seus líderes. 

O BSC foi criado pelos professores Robert Kaplan e David Norton, em 

1992. É uma metodologia da gestão de desempenho sob a ótica da eficiência e 

eficácia com a sugestão de metas e indicadores, utilizando se de todos os 

recursos existentes para a otimização da organização, sendo de grande 

importância na tomada de decisão.  

No longo prazo o BSC busca medir a saúde estratégica da organização  

de modo a traduzir a missão e visão da empresa num conjunto abrangente de 

medidas de desempenho, servindo de base para um sistema de medição 

estratégica.  

Podemos dizer que o BSC permite algumas transformações 

organizacionais, no sentido de melhorar a ação como: Criar uma visão integral 

da organização e a atual situação; ser proativo; Alinhar a estrutura organizativa; 

Estabelecer iniciativas priorizadas em direção à estratégia; é para a obtenção 

de resultados deve se influenciar o comportamento das pessoas que executam 

tarefas importantes. 

Em relação à gestão por competência outra tendência podemos dizer 

que vem como uma alternativa aos modelos gerenciais tradicionalmente 

utilizados pelas organizações. Tem o intuito de planejar, captar, desenvolver e 

avaliar, nos diferentes níveis da organização, as competências necessárias à 

consecução de seus objetivos.  



Já Guimarães,2014(apud Arquelles,1999)caracteriza a gestão por 

competência pela necessidade de buscar novas fórmulas que permitam 

estimular as capacidades de inovação, adaptação e aprendizagem, adequadas 

aos requisitos do desenvolvimento econômico contemporâneo, caracterizado 

pelo rápido avanço tecnológico e a constante exigência de incrementar a 

produtividade. 

Para Guimarães(2014), existem três correntes que tratam da abordagem 

da competência: a da administração estratégica, a da gestão de recursos 

humanos e a da sociologia da educação e do trabalho. A administração 

estratégia e abordada em sua gestão da organização como um todo, seus 

representantes Prahalad e Hamel(1990) e Hill e Jones (1998) que adotam a 

competência essencial como um conjunto de conhecimentos, habilidades, 

tecnologias e sistemas físicos, gerenciais e de valores, difíceis de serem 

imitados pela concorrência, que geram valor distintivo percebido pelos clientes 

e que, portanto, conferem vantagem competitiva para a organização, isso numa 

visão privada. 

Em relação a gestão de recursos humanos Guimarães2014(apud 

Whiddett e Hollyforde(1999), conceitua a competência ligada às descrições das 

tarefas e resultados do trabalho, que possibilitam medir a habilidade do 

indivíduo em obter um desempenho compatível com os padrões requeridos 

pelo órgão, as prescrições dos comportamentos esperados dos indivíduos no 

ambiente de trabalho ou a uma associação das duas condições anteriores que 

podem ser usados nos processos de seleção, treinamento, avaliação e 

remuneração. 

Independente do tipo de organização se e privada ou pública os lideres 

devem ter, portanto, a competência para administrar as competências 

organizacionais e humanas, as equipes, as redes sociais, a aprendizagem e a 

inovação, de modo a proporcionar à organização as condições para que 

alcance níveis de competitividade. Já que na atual conjuntura na esfera da 

gestão pública o que se preza e a prestação de serviço de qualidade. 



Outra tendência que surge como uma saída estratégica uma vez que 

possibilita formação de lideres de alta performance, e o Coaching, a qual esta 

sendo bastante difundido não só nas empresas privadas e como nas 

organizações públicas, apresentando se como uma ferramenta de 

desenvolvimento de lideranças para promover e dar continuidade as 

transformações no novo modelo de Gestão Pública, pois Gerenciar, no setor 

público, não é simplesmente aplicar ferramentas: é sobre tudo praticar valores 

baseados no compromisso ético e responsável. 

Gaspar,2009(apud krausz, 2007) aponta entre as medidas adotadas 

para enfrentar este novo desafio do mercado e criar novas perspectivas de 

trabalho através de novos conhecimentos e habilidades. Surge então um 

estudo que avalia a liderança exercida através do processo Coaching 

(treinador), uma ferramenta gerencial para as organizações. 

O Coaching pode ser um processo sistemático de auto-reflexão, 

aprendizagem e crescimento pessoal e pode estar associado à promoção de 

resultados organizacionais e mudança comportamental que refletiram no 

serviço público. 

O líder tem que fazer com que seu liderado compreenda o seu papel na 

instituição e assim possam crescer juntos como equipe. 

O Coaching pode ser uma ferramenta bastante útil no sentido e reiventar 

à administração pública, pois conforme Lopez(apud Underhill et al,2010), pode 

influenciar o desempenho e a cultura de uma empresa, desde aplicada como 

componente integrada à estratégia de aprendizagem e com o apoio de 

lideranças sênior. 

Nesse sentido, o líder, além de possuir competências profissionais, tem 

que uma boa relação inter-pessoal para que possa conquistar a confiança e 

admiração de seus subordinados. Com uma visão mais voltada para o lado do 

ser humano possa estimular a aprendizagem de seus liderados para melhorar 

a autoefiácia, o desempenho, o desenvolvimento, a autoconfiança e ate a 

realização pessoal, bem como seu valor a organização. 



Com o desenvolvimento dessas ou de outras tendências que virão é que 

o papel do líder vai se modelando ao contexto da nova administração pública. 

3 O PAPEL DA LIDERANÇA NA NOVA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

No Brasil, observou se que a partir das reformas administrativas, dois 

modelos organizacionais sugiram: a administração pública gerencial e o 

governo empreendedor. Esses modelos se fundamentam em princípios e 

diretrizes que visam à melhor a efetividade da gestão das organizações 

públicas buscando eficiência, eficácia e competitividade (SECCHI, 2009). 

Na tentativa de acompanhar as transformações ocorridas em nível 

mundial nas últimas décadas, no desenvolvimento tecnológico e à globalização 

econômica, o poder público alterou substancialmente seu modelo de gestão de 

uma “Administração Pública Burocrática para Administração Gerencial”, que 

para Lemos et al(2014 apud Corbari,2004),“o primeiro enfatiza os 

procedimentos e tem como foco o controle das atividades, o segundo prioriza a 

redução de custos e a qualidade dos serviços prestados ao cidadão”. 

Para Santos(2016), a NAP trouxe mudanças, as quais introduziram o 

conceito de administração pública com avaliação de desempenho e eficiência, 

a promoção da concorrência e de uma modalidade de gestão que destaca a 

liberdade gerencial, separando a burocracia pública das organizações. 

Nesse contexto, Lemos et al(2014), acredita que a liderança surge como 

importante estratégia nas organizações públicas para que possa garantir 

melhor qualidade dos produtos e serviços oferecidos. Ele observou também 

que em decorrência do aumento da complexidade e do nível de mudanças no 

ambiente organizacional exige lideranças mais experientes e hábeis para lidar 

com as oportunidades, ameaças e os conflitos organizacionais. 

Para Farias;Miranda,2016(apud Hersey;Blanchard,1986) liderança é 

sempre definida como o processo de influenciar as atividades de um indivíduo 

ou grupo para a consecução de um objetivo em uma dada situação e não tem 

relação com qualquer tipo particular de organização. 



Diante disso, o conceito de liderança remete a um processo complexo e 

distinto de influência, exercido por uma pessoa ou um grupo especialmente 

preparado para atuar na realização de metas. 

Portanto, podemos dizer que não existe o modelo ideal de liderança, 

haja visto que: 

“Desde os tempos bíblicos,percebe-se que não existe um estilo 
ideal de liderança, pois líderes são seres humanos com 
fraquezas e instabilidades, como qualquer pessoa. Para se 
chegar ao êxito de uma liderança, existem apenas métodos, 
caminhos com o qual o líder mais se identifica”. (STEFANO; 
GOMES FILHO, 2004). 

No contexto das organizações as administrações públicas precisam 

quebrar paradigmas em relação ao papel da liderança, as quais estavam 

enraizadas em seu processo para poderem ocorrer às mudanças para 

adequar-se às novas realidades e perspectivas sociais. 

Com isso, as organizações procuram líderes capazes de influenciar os 

outros a atingir seus objetivos. Fazendo aparecer vários líderes como: o 

carismático que com seu carisma, conseguem atrair grande número de 

seguidores; o liberal que aposta na participação do grupo; ou o autoritário que 

são mais duros e utilizam-se da hierarquia como meio de fazer com que seus 

liderados atinjam seus objetivos. 

Dentre tantos estilos de liderança e que Farias Filho;Miranda(2016) 

complementam com base em seus estudos comprovaram que a forma do estilo 

de liderança do gestor influencia a adoção de práticas inovadoras e possuem 

interferências tanto externas como internas. O estudo resulta em quatro tipos 

de liderança: 1)estilo transformacional, 2)estilo situacional; 3)estilo autoritário 

ou autocrático; 4)estilo democrático. No entanto, quando se trata de inovação, 

a predominância de líderes com os perfis transformacionais e situacionais se 

destacaram demonstrando uma mudança no processo de liderança na gestão 

pública. Por isso, o estilo de liderança autoritária aos poucos esta deixando de 

existir. 



Podemos dar exemplo de instituições que apresentaram dois estilos em 

sua organização: 

Com base nos estudo de Rodrigo; Regis, o qual detectou que o perfil 

dos líderes de TI (Tecnologia da Informação) do estado de Pernambuco dos 

órgãos como o SERPRO (Serviço Federal de Processamento de Dados), ATI 

(Agência Estadual de Tecnologia da Informação),Tribunal de Justiça de PE, 

Tribunal Eleitoral de PE e BACEN (Banco Central), encontraram as lideranças 

transacional e a transformacional, mas o estilo de liderança transformacional foi 

a que prevaleceu. 

Outro estudo foi a de Godoy et al(2017), que percebeu que a relação 

entre liderança transformacional e a utilização Coaching, pode ser tratada 

como uma intervenção do líder transformacional  agindo como um fator de 

influencia na equipe. Observou que, o líder exerce o papel de coach e obtendo 

resultados positivos como na autoconfiança, na resiliência, no desenvolvimento 

dos subordinados e na eficácia da equipe.  A intervenção do Coaching também 

foi estudada em relação à equipe em estudo multinível, com resultados no 

apoio à inovação do líder e no compromisso de toda a equipe. 

Inovação, esta que tem a intenção de trazer à tona novos olhares, novas 

interpretações e encontrar novas soluções capazes de resolverem os 

problemas crônicos que estão enraizados no serviço público. 

Percebemos que não existe um estilo predominante e sim o conjunto, 

pois sempre vão existir contextos diferentes que levarão o líder ter diferentes 

atitudes nas organizações. 

4 DESAFIOS DA LIDERANÇA NA NOVA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

No cenário global destacam se alguns desafios que surgem nos órgãos 

públicos que segundo Schwella,(2005) podem estar relacionada aos aspectos 

que emergem externamente e refletem de certo modo no ambientes como a 

globalização, complexidade, desigualdade, diversidade, capacidade, erosão da 

confiança que influencia na gestão; 



Outro desafio observado e como transformar estruturas burocráticas, 

hierarquizadas e que tendem a um processo de insulamento em organizações 

flexíveis e dinâmicas; 

Para que esses desafios sejam solucionados, primeiramente precisa se 

de uma comunicação clara e adequada para que não haja ruídos nesse 

processo interpessoal;  

Outros desafios que o líder encontra e como implantar Política de 

inovação que exige também uma mudança na cultura organizacional, e 

principalmente profissionais capacitados para conduzir estas mudanças, que 

buscam otimizar processos, reduzir custos e diminuir a zona de conforto de 

alguns servidores com o intuito  de transforma lós em agentes comprometidos 

com suas funções; 

Essa capacitação não e só para os seus liderados e sim para os seus 

lideres, pois no contexto da inovação todos devem estar preparados para 

assumirem cargos de lideranças; 

Outro desafio da liderança e como fazer despertar o interesse de seus 

subordinados de se querer aprimoramento individual, haja vista que eles já 

conseguiram estabilidade no serviço público; 

Com a capacitação de seu quadro funcional aparecera outro desafio 

encontrado pela liderança e de como reter o capital intelectual, haja visto que o 

líder não poderá dar aumento a não ser, que exista em sua instituição um 

Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR); 

A rotatividade nos cargos, decorrentes de mudanças administrativas ou 

interesses políticos, também se apresentam como fatores limitadores do pleno 

exercício da liderança; 

Outro desafio e a pouca flexibilidade que os lideres públicos possuem 

para lidar com subordinados, fazer correções e principalmente para admitir ou 

demitir quando achar conveniente, ou seja, o líder ainda tem que respeitar as 

leis que amparam seus subordinados e para as devidas correções vem com a 



abertura de PAD(Processo Administrativo Disciplinar), que é um processo 

demorado ate se chegar a uma conclusão do processo;  

Com a inovação surgem muitos questionamentos e o líder deve saber 

como lhe dar com certas situações e fazer com que o seu liderado consiga 

entender esse novo processo e de como ele e importante para que isso 

aconteça, pois ele compreendendo que faz parte disso vai se dedicar mais e 

melhorar seu desempenho que irá resultar num melhor serviço prestado a 

sociedade; 

Outro grande problema da administração pública é o recrutamento e a 

seleção realizados por concursos, que de fato, não supre as reais 

necessidades em relação às competências necessárias para a realização das 

atividades típicas do setor público. 

Outro desafio do líder e de saber trabalhar com a geração X, que são 

consideradas pessoas que cresceram em outro contexto com uma visão 

‘ultrapassada’ em relação aos da geração Y que já nasceram em meio a 

tecnologia; 

O líder deve fazer feedback, pois e importante o líder saber a opinião de 

seus subordinados para poder ter noção de que seu trabalho esta tendo 

resultado;  

O líder deve ser criativo para poder conviver com as diversidades do 

governo, principalmente na área financeira; 

Provavelmente esses desafios se enquadram muito bem para qualquer 

estilo de liderança. 

  5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse artigo percebemos que a NAP vem para quebrar paradigmas 

desde o do modelo de gestão que era burocrático passando para o modelo 

gerencial, o qual estamos vivenciando e é nesse contexto é que a gestão está 

se apropriando de ações positivas tipicamente de empresas privadas para 

poder atingir seu objetivo de atender a sociedade com qualidade a prestação 

de seus serviços. 



Percebemos que estas adequações dos princípios de liderança do setor 

privado para a gestão pública vieram para atender a necessidade cada vez 

mais evidente de cidadãos que cobram e exigem mais transparência, eficiência 

e ética na gestão pública. 

Este artigo mostrou como as novas tendências da gestão estratégias 

ligadas a liderança possam atender as necessidades e dar apoio aos líderes 

que são os condutores desse processo como: o BSC que apresenta se como 

um precioso auxiliar de gestão estratégica para a tomada de decisão, na 

medida em que sua correta implantação permite definir, a avaliação do 

desempenho organizacional que se preocupa com a sociedade, aumenta a 

transparência e permite que o cidadão seja um indutor da melhoria da 

qualidade do serviço publico e monitorar antecipadamente os objetivos 

estratégicos esperados pelas organizações públicas; a  gestão por 

competência que tem o intuito de planejar, captar, desenvolver e avaliar, nos 

diferentes níveis da organização, as competências necessárias à consecução 

de seus objetivos e o Coaching que vem como um processo no qual o líder se 

torna um ‘treinado’ possibilitando uma auto-reflexão, aprendizagem e 

crescimento pessoal de seus liderados que acabam acarretando mudanças 

comportamentais que refletiram no serviço prestado a população. 

Considerando a liderança na NAP como um fenômeno tipicamente 

social, com uma influência interpessoal exercida numa dada situação 

percebemos outro paradigma: que o importante agora não e mais o processo 

em si, mas o ser humano, ou seja, essa transformação nas organizações 

envolve na realidade uma mudança no comportamento das pessoas e o líder 

acaba contribuindo para a difusão e manutenção dos novos valores 

necessários para atualidade e isso acaba sendo um diferencial que pode 

garantir uma administração mais eficaz, motivada e competente. 

Percebemos que nesse novo contexto do setor público são muitos os 

desafios que o líder deve enfrentar, tanto referente aos fatores internos como 

os externos, mas o líder utilizando se de competências como: conhecimento da 

máquina pública; conhecimento jurídico; capacidade de comunicação; 

capacidade de liderar seus liderados; bom senso; disciplina; visão sistêmica; 



espírito de corpo; determinação; boa vontade; colaboração de seus 

subordinados; utilizando as ferramentas de gestão adequadas; quebrando 

paradigmas da administração pública conseguira atingir seu objetivo de 

oferecer a população um serviço de qualidade; sendo empreendedor e 

inovador que acabará despertando novos olhares, novas interpretações e 

encontrar novas soluções capazes de resolverem os problemas crônicos que 

estão enraizados no serviço público. 

Contudo, percebemos que não existe um estilo predominante e sim o 

conjunto deles, pois sempre vão existir contextos diferentes que levarão o líder 

ter diferentes comportamentos com seus liderados e com base nos estudos 

dos autores percebemos em áreas especificas a presença de liderança 

situacional e a transformacional. Porém, a que mais se adéqua ao sistema da 

NAP é a transformacional, pois os líderes deverão ser capazes de influenciar e 

conscientizar seus subordinados para que juntos consigam convergir seus 

esforços para uma causa comum e em prol a sociedade.  

Portanto, tentar compreender o fenômeno da liderança no contexto da 

NAP e de suma importância para os agentes envolvidos, pois poderão ajudar 

no planejamento estratégico, nas possíveis tomadas de decisão e no 

comportamento das pessoas que refletirão no desempenho das instituições.  
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