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Resumo: O presente artigo apresenta os resultados de uma pesquisa que relacionou a 
Liderança e a Comunicação num contexto de uma Organização Pública, onde o cotidiano é 
exercido por servidores públicos efetivos. A coleta de dados foi baseada em pesquisa 

bibliográfica. As principais descobertas do estudo foram de que o processo de comunicação é 
uma ferramenta importante entre líderes e liderados e que pode ter interferências em seu 

processo de transmissão de informações causando desarmonia e falhas na comunicação, bem 
como que a difusão de ideias, informações e conhecimentos são a base de relacionamentos 
interpessoais tendo a liderança como forma necessária nas organizações humanas, com 

formas de liderança divididas em estágios, onde encontra-se habilidades diversificadas com 
elementos essenciais da boa governança pública livres do burocratismo, autoritarismo, 

paternalismo e da descontinuidade administrativa que causam a baixa expectativa, a 
insatisfação e a frustração de quem tanto procura pelos serviços públicos. 
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Abstract: The present article presents the results of a research that related the Leadership and 

the Communication in a context of a Public Organization, where the daily life is exercised by 
effective public servants. Data collection was based on bibliographic research. The main 
findings of the study were that the communication process is an important tool among 

managers and leaders and that may interfere in their information transmission process causing 
disharmony and communication failures, as well as the diffusion of ideas, information and 

knowledge is the basis of interpersonal relationships with leadership as a necessary form in 
human organizations, with forms of leadership divided into stages, where skills are diversified 
with essential elements of good public governance free from bureaucracy, authoritarianism, 

paternalism and the administrative discontinuity they cause the low expectations, the 
dissatisfaction and frustration of those who are looking for public services. 
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INTRODUÇÃO 

 

A comunicação é o processo natural de fazer-se entender e entender o outro, um fator 

primordial e de extrema importância para transmitir informações, descrever situações e fatos, 

é fator motivacional das relações e é por meio dela, que desenvolvemos maior ou menor 

capacidade de realizar atividades que atendam às necessidades humanas e assim promover a 

interação com nossos semelhantes através de uma empatia que vai além de qualquer 

simbolismo ou metáfora. 

 Na dinâmica do mundo moderno, cada vez se torna necessário ter clareza, precisão, 

eficiência e objetividade na comunicação, pois é através dela que emitimos juízos de valor ou 

até mesmo informações/conhecimentos que podem ser passados e absorvidos pelas pessoas, 

sendo imprescindível para que a mensagem seja passada de forma correta e interpretada de 

modo eficaz. 

 Nas grandes organizações, empresas e repartições públicas que atendem ao público, a 

comunicação é assunto complexo, ou seja, é um determinante estratégico para o sucesso ou 

para o fracasso dessas organizações. 

 A motivação para a escolha desta temática foi uma situação de falhas na comunicação 

com reflexos nas relações interpessoais vivenciadas no meu contexto de trabalho. 

  O presente estudo tem o propósito ressaltar a importância da comunicação como 

ferramenta estratégica da liderança no desenvolvimento do capital humano no meio 

organizacional, pois é de primordial relevância que o líder interaja com seus colaboradores 

através de uma visão holística e acima de tudo respeitando suas individualidades, integrando a 

equipe como entidade viva e coletiva, ou seja, “...os verdadeiros líderes sentem um impulso 

interno para assumirem as suas posições. Eles sentem um senso de 

responsabilidade...”(Maxwel, 2002, p.71).  

 Para tanto, adotou-se a Pesquisa Bibliográfica que de acordo com Lakatos e Marconi 

(1987, p. 66) tratar-se de: “levantamento, seleção e documentação de toda bibliografia de 

material já publicado, constituído principalmente de livros, artigos de periódicos além de 

material disponibilizado na Internet para analisar o processo de comunicação entre líderes e 

liderados”. Martins Filho (2010, p. 03) afirma que: a "Liderança é um tema que vem sendo 

discutido desde os mais remotos tempos pelo homem. Ser líder, formar líderes, parece ser um 

desafio constante do homem e das organizações”. 

 Assim, Cervo e Bervian (1976, p. 69) ressaltam que qualquer tipo de pesquisa em 

qualquer área do conhecimento, supõe e exige pesquisa bibliográfica prévia quer para o 
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levantamento da situação em questão, quer para a fundamentação teórica ou ainda para 

justificar os limites e contribuições da própria pesquisa. 

 Neste contexto o estudo foi delineado a partir da Pesquisa Bibliográfica. Para Manzo 

(1971, p. 32), a bibliografia pertinente...  

".oferece meios para definir, resolver, não somente problemas já conhecidos, como 

também explorar novas áreas onde os problemas não se cristalizaram 

suficientemente" e tem por objetivo permitir ao cientista "o reforço paralelo na 

análise de suas pesquisas ou manipulação de suas informações"  

Trujillo (1974, p. 230). Dessa forma, a pesquisa bibliográfica não é mera repetição do 

que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de um tema sob novo 

enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras, portanto, teve como propósito a 

análise e discussão de trabalhos científicos que foram publicados na área de interesse da 

comunicação e da liderança na Administração Pública, tendo como expoentes principais 

autores que fundamentaram o estudo como Chiavenato, Idalberto, Dutra, Joel Souza, 

Hesselbein, Richard e Hunter, James, esta seleção foi realizada por meio de documentos e por 

pesquisas bibliográficas na internet. 

Diante do exposto, e a partir de situações vivenciadas em uma Instituição Pública, 

surgiu o referido estudo com objetivo de discorrer sobre a importância da comunicação e suas 

falhas, da liderança como ponto estratégico para o desenvolvimento dos diversos tipos de 

grupos e como se dá esse processo.  

Assim, para que as organizações se consolidem em um ambiente de competitividade 

e mudanças, faz-se necessário que ela tenha líderes que se identifiquem com os objetivos e 

valores da organização a qual representa auto motivado, utilizem ferramentas que vão além 

das ferramentas técnicas e que tenham visão inovadora, sem falar da importância em ser 

facilitador na comunicação entre seus colaboradores. 

 

COMUNICAÇÃO 

        A comunicação é uma ferramenta responsável por transmitir conhecimento e promover o 

desenvolvimento de forma geral e foi através dela que se permitiu a formação de grupos que 

eventualmente se integraram em forma de famílias e criaram sociedades. De uma maneira 

geral, a comunicação existe desde o início dos tempos. Segundo Matos (2009. p.2) 

comunicação significa o mesmo que “tornar comum, partilhar, repartir, trocar opiniões". Já 

Ferreira (2004), fala que comunicar quer dizer associar, estabelecer comunicação entre; ligar, 

unir, compartilhar, tornar comum.  
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Por outro lado, Brum (2010 p.40) afirma que: “a comunicação é a base para qualquer 

relacionamento humano”. Ainda segundo esse mesmo autor a comunicação é a transferência 

da informação de uma pessoa para outra, seja para repassar pensamentos, ideias ou valores. 

Sendo artifício a comunicação é capaz de humanizar o homem, de torná-lo “mais 

comunicativo” e, consequentemente, mais receptivo e compreensivo que permite a sociedade 

reconstruir a história, registrar o presente e projetar o futuro. 

A comunicação para o desenvolvimento humano é tão importante que na Antiguidade, 

o homem das cavernas encontrou meios de deixar mensagens através das pinturas rupestres 

que retratavam o cotidiano e guardaram informações importantes que ajudaram os 

contemporâneos a compreender um pouco do que caracterizava aquela sociedade. Ao longo 

da história, a transmissão de informações já foi vista como forma de sobrevivência, como 

legado ou liberdade de expressão. 

Chiavenato (2003, p.109) assinala que:  

As pessoas não vivem isoladas e nem são auto suficientes. Elas se relacionam 

continuamente com outras pessoas e seus ambientes através da comunicação”, nesse  

sentido, define a comunicação como um processo dinâmico que envolve duas ou 

mais pessoas e ocorre quando uma informação é transmitida a alguém, e é então 

compartilhada também por esse alguém. Para que haja comunicação, é necessário 

que o destinatário da informação receba-a e compreenda-a. A informação 

simplesmente transmitida – mas não recebida – não foi comunicada. Comunicar 

significa tornar comum a uma ou mais pessoas determinada informação. 

 
Todo ser humano é um ser social, e precisa se comunicar de alguma forma, ou seja a 

comunicação é essencial para a vida humana. Compreendida como ciência, esta cuida das 

interações entre as pessoas e os animais por meio do compartilhamento de informações. A 

grosso modo, a palavra comunicação é uma derivação do latim communicare, cujo significado 

é participar de algo, partilhar, tornar comum. É por meio da comunicação que é possível 

haver a compreensão entre os humanos e os demais seres, é um ato próprio da atividade 

psíquica que deriva do pensamento, da linguagem e do desenvolvimento das capacidades 

psicossociais de relação, sendo o ato de comunicar essencial para que exista vida em 

sociedade. 

A comunicação é um processo que consiste no movimento de informações 

transmitidas em códigos entre um emissor e um receptor, que interpreta a mensagem contida 

nos códigos. Esses códigos podem ser idiomas, gestos, sons, cores etc e pode ocorrer em 

diversas instâncias como a verbal, escrita, gestual, virtual, entre outras formas e meios. 

 Todavia, a comunicação pode ser afetada pelo ruído, que é uma perturbação que 

dificulta o normal desenvolvimento do sinal durante o processo como por exemplo, distorções 

a nível sonoro, a afonia do falante, a ortografia defeituosa.  
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 Torquato (2002), explica que a comunicação é responsável pela transformação do 

conceito e da imagem de uma organização, bem como o meio que disponibiliza as melhores e 

mais eficazes ferramentas para substituir aspectos negativos por positivos. 

Assim, acredita - se que a credibilidade, a relevância e o significado são os três pontos 

fundamentais na comunicação, pois cada um trata de confiança, respeito e valores.   

A comunicação corporativa é um processo diretamente ligado à cultura da instituição, 

ou seja, aos valores e ao comportamento das suas lideranças e às crenças dos seus 

colaboradores é toda a atividade desenvolvida em um determinado contexto responsável pela 

produção e fluxo de informação entre os atores e que está inerente a toda atividade humana 

desenvolvida. 

 

PROCESSOS DE COMUNICAÇÃO 

 Para que haja comunicação, é necessário três elementos básicos que pode se dá 

de forma oral/verbal, escrito ou corporal e alguns autores consideram outros fatores, já 

Chiavenato (2003, p. 110) propõe a seguinte divisão para o processo de comunicação: 

1. Emissor ou fonte: é a pessoa, coisa ou processo que emite a mensagem para 

alguém. 
2. Transmissor ou codificador: é o equipamento que liga a fonte ao canal, isto é, que 

codifica a mensagem emitida pela fonte para torná-la adequada ao canal. 
3. Canal: é a parte do sistema referente ao transporte de alguma forma de mensagem 

entre pontos fisicamente distantes  
4. Receptor ou decodificador: é o equipamento situado entre o canal e o destino, isto 

é, que decodifica a mensagem para o des tino. 
5. Destino: é a pessoa coisa ou processo para o qual a mensagem é enviada. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Adaptado de Chiavenato (2010,p.110). 
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Na figura 1 pode-se verificar que o processo de comunicação envolve no mínimo duas 

pessoas ou grupos, o remetente, a fonte e o destino-recebedor isto é, o que envia a 

documentação e o que recebe. 

O conteúdo da comunicação é geralmente uma mensagem e o seu objetivo é a 

compreensão por parte de quem recebe. A comunicação só ocorre quando o destino, ou seja, 

quem a recebe, a compreende ou a interpreta e, se a mensagem não chega ao destino à 

comunicação não acontece. 

Com base na obra de Ruggiero (2002), este ressalta que a qualidade da comunicação é 

derivada de alguns pontos considerados de suma importância como:  

a prioridade à comunicação, pois a qualidade e timingda comunicação deverá 

assegurar sintonia de energia e recursos de todos com os objetivos maiores da 

empresa; abertura da alta direção, a disposição da cúpula de abrir informações 

essenciais garantindo insumos básicos a todos os colaboradores; o processo de 

busca, pro atividade de cada colaborador em buscar as informações que precisa para 

realizar bem o seu trabalho; a autenticidade, tendo a verdade acima de tudo, ausência 

de “jogos de faz de conta” e autenticidade no relacionamento entre os colaboradores 

assegurando eficácia da comunicação e do trabalho em times... 

 

 Estes são pontos relevantes que caracterizam uma boa comunicação, sem que haja 

interferência e/ou estranheza em ter dos servidores a colaboração, pois a estes prescinde o 

poder de pertencimento e assim poder interagir de forma eficiente podendo ser definida como 

um” forte vínculo do individuo com a organização “( Bandeira, M&V, 2000, p. 134). 

 Ainda ressaltando Ruggiero (2002) que enfatiza pontos de fundamental importância na 

eficiência da comunicação entre líderes e liderados:  

Foco em aprendizagem – garantia de efetiva aprendizagem do que é comunicado, 

otimizando o processo de comunicação; a individualização que deverá levar em 

consideração às diferenças individuais evitando dessa forma estereotipo e 

generalizações e assegurando melhor sintonia e qualidade de relacionamento na 

empresa; competências de base, uma vez que o desenvolvimento de competências 

básicas em comunicação quais sejam, ouvir, expressão oral e escrita, habilidades 

interpessoais que assegura a qualidade das relações internas; a velocidade, a rapidez 

na comunicação dentro da empresa potencializando sua qualidad e e nível de 

contribuição aos objetivos maiores; a adequação tecnológica, ou seja, equilíbrio 

entre tecnologia e alto contato humano assegurando evolução da qualidade da 

comunicação e potencializando a força do grupo. 

 
Não obstante, Stoner e Freeman (1999), evidenciam quatro fatores que influenciam a 

eficácia da comunicação nas organizações tais como os canais formais da comunicação que 

influenciam a eficácia da comunicação em duas formas: na primeira, os canais cobrem uma 

distância cada vez maior à medida que as organizações crescem e se desenvolvem e atingir a 

comunicação eficaz em uma grande organização é muito mais difícil, na segunda os canais de 

comunicação inibem o fluxo livre de informações entre os diversos níveis da organização. 
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A estrutura de autoridade, ou seja, as diferenças hierárquicas ajudam a determinar 

quem irá comunicar-se com quem, o conteúdo e exatidão da comunicação são sempre 

comprometidos pela diferença de autoridade.  

Segundo Chiavenato (2000, p. 142-143) a comunicação é uma atividade 

administrativa, constituindo-se em dois propósitos, onde o primeiro seria repassar as 

informações com clareza para que as pessoas possam realizar sua tarefas de maneira eficiente 

e o segundo seria o de promover a motivação. Cooperação e satisfação das pessoas nos seus 

respectivos cargos. 

A especialização do trabalho é a divisão do trabalho em ações pertinentes a cada 

grupo, que deverá facilita a comunicação entre esses grupos, para otimização de tempo de 

fluidez dos trabalhos. 

 

 

PRINCIPAIS RUÍDOS NA COMUNICAÇÃO 

 

Vivemos na era da evolução tecnológica com as mais variadas formas e meios de 

comunicação, no entanto, ainda existem problemas que impedem o desenvolvimento da 

comunicação de forma/maneira efetiva, ou pela falta ou pelo excesso de informações. 

 Gessner (2007, p. 20), enfatiza que ruído é uma perturbação indesejável em qualquer 

processo de comunicação que pode provocar danos ou desvios na mensagem. Os ruídos são 

causados por alguns fatores que segundo Mendonça (2009, p. 25) são: 

o ambiente adverso, local de muito barulho com excesso de pessoas circulando que 

poderá distrair a atenção do receptor que por sua vez terá dificuldade em 

compreender a mensagem, outro fator é o momento em que a mensagem está sendo 

passada, pois se o receptor não estiver concentrado para receber as informações esta 

não será compreendida completamente, sem falar que a linguagem inadequada 

poderá vir a ser um dos obstáculos, a exposição descuidada de assuntos que não são 

de interesse do receptor desviando assim, a atenção. 

 

Neste contexto, para evitar problemas da comunicação, Soares (2008, p. 32), ressalta 

que é importante que as organizações desenvolvam para cada público ferramentas e 

programas de relacionamentos específicos, buscando reduzir os inevitáveis ruídos e conflitos 

de interesse nas relações bem como, é necessário assegurar que a comunicação ocorre com 

um conteúdo que seja aprendido, para que os funcionários consigam tornar a comunicação 

como um processo eficaz. 

Dessa forma, uma boa rede de comunicação, que proporcione os conhecimentos que 

os funcionários precisam a autenticação pessoal e profissional, além do progresso funcional, 
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configura um ambiente harmonioso dentro da instituição pública, amplificando assim, o 

trabalho, bem como os objetivos da organização. 

A comunicação clara e objetiva das organizações, se torna uma “ ferramenta 

estratégica para a compatibilização dos interesses dos empregados e da empresa, através do 

estímulo ao diálogo, à troca de experiências e à participação de todos os níveis” ( Kunsch, 

2003, 154).  

Dessa forma, observa-se que a comunicação visa, provocar mudanças esperadas no 

comportamento dos indivíduos, através do desenvolvimento de atitudes positivas em relação 

ao próprio desempenho, que culminará com a satisfação profissional e, sob esse aspecto, a 

comunicação está no núcleo da liderança, uma vez que a liderança é um relacionamento 

interpessoal no qual os líderes influenciam pessoas para mudança via processo comunicativo, 

ou seja é uma via de mão dupla. 

 

 

 

COMUNICAÇÃO INTERNA OU ENDOMARKETING 

 

A origem do termo Endomarketing foi introduzido no Brasil, na década de 1970 e se 

consolidado na década de 1990. Bekin (2004) considerado pioneiro do conceito define 

endomarketing da seguinte maneira: 

Consiste em ações de marketing dirigidas ao público interno da empresa ou 

organização. Sua finalidade é promover entre os funcionários e os departamentos os 

valores destinados a servir clientes ou, dependendo do caso, o consumidor. Essa 

noção de cliente, por sua vez, transfere-se para o tratamento dado aos funcionários 

comprometidos de modo integral com os objetivos da empresa. (BEKIN, 2014, p. 3) 

Para Grönroos (2003, p. 404) “o endomarketing parte do conceito de que os 

funcionários são um primeiro mercado interno, para a organização.” Transformando-se em 

aliada das organizações/instituições a comunicação estratégica, favorece o engajamento entre 

os funcionários e é responsável pela difusão de ideias, informações e de conhecimentos. 

A comunicação se torna a base do relacionamento entre as pessoas e, na dinâmica das 

relações houve a necessidade de aperfeiçoar os canais de comunicação, principalmente no 

ambiente das organizações institucionais públicas, onde ela é a base de toda informação e 

formação de opinião, portanto, decisiva no relacionamento com o público que atende. 

 

  



9 
 

 Para atender essa demanda institucional, observa-se que as organizações precisam 

estar à frente no processo de comunicação. Por conseguinte, a Instituição deve estimular cada 

área a contribuir com seus canais a permanecer aberta e preparada para ouvir o público. 

Assim, todos saberão que são importantes, o que certamente os motivará a participarem ainda 

mais.  

 Pimenta (2009, p. 82) ressalta que “a comunicação dentro da empresa contribui para a 

definição e concretização de metas e objetivos, além de possibilitar a integração e o equilíbrio 

entre seus componentes (departamentos, áreas etc).” 

 Conceitos de comunicação Organizacional 

 

 

                         Fonte: http://relacoesinstitucionais.ufba.gov.br  

 
Nesse contexto, surge então a comunicação interna como meio de relacionamento 

entre organização estatal pública e seus colaboradores, mas para ela ser eficaz é necessário 

que se revele clara e transmita aos funcionários subsídios que a organização julgar 

imprescindíveis. Ao mesmo tempo, também é importante que tenha a capacidade de repercutir 

diretamente em seu trabalho, como é o caso dos comunicados que indicam mudanças 

operacionais, resultados, eventos, treinamentos, cursos e até mesmo um espaço para os 

próprios funcionários publicarem outras informações de seu interesse. 

 Assim, a comunicação interna em todos os meios hierárquicos, como um instrumento 

da administração estratégica é uma exigência para se atingir a eficácia organizacional, 

objetivo  pretendido e um desafio para as organizações.  

http://relacoesinstitucionaisufba.blogspot.com/2011/06/o-que-e-o-marketing-cultural-no.html
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 Minicucci (1995, p. 248) afirma que “uma boa organização deverá possuir um sistema 

de comunicação eficiente”, visto que dificilmente há um aspecto da tarefa do administrador 

que não envolva comunicação. 

 A comunicação “não é simplesmente uma transmissão de informações” (Kunsch, 

2003, 154). A comunicação interna tem que ser compreendida enquanto área estratégica e o 

trabalho em equipe precisa ser incentivado com uma postura de empatia e cooperação 

eliminando assim, os afastamentos e as falhas na comunicação. 

 

ESTILOS DE LIDERANÇA 

 A liderança é necessária em todos os tipos de organização, para que os resultados 

desejados sejam alcançados. Liderar é um processo de conduzir, dirigir e influenciar um 

grupo para um mesmo objetivo, ou seja, o conceito de liderança pode ser definido como o 

processo de conduzir, dirigir e influenciar as atividades de um grupo de pessoas, 

transformando-o numa equipe que gera resultados. 

É a habilidade de motivar e influenciar os liderados, de forma ética e positiva, para 

que contribuam voluntariamente e com entusiasmo para alcançarem os objetivos da equipe e 

da organização. 

Para Chiavenato (2003), liderança é definida como necessária em todos os tipos de 

organização humana, ou seja, para a obtenção de qualquer resultado desejado pela empresa é 

necessário conhecer a natureza humana e saber conduzir as pessoas, isto é, liderar e (2005, p. 

187) também estuda as diversas formas de liderança que podemos encontrar nas organizações, 

destacando três formas de liderança divididas em quatro estágios, conforme se observa na 

figura 4 baseado em pesquisa realizada nos Estados Unidos: 

 Os três estilos de lideranças 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Chiavenato (2005, p. 187) 
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Para que isso aconteça, os líderes precisam passar aos liderados uma sensação de 

controle de domínio sobre aquilo que estão fazendo. Maximiano (2008, p. 277), define 

liderança como: 

Liderança é o processo de conduzir as ações ou influenciar o comportamento e a 

mentalidade de outras pessoas. Proximidade física ou temporal não é importante no 

processo. Um cientista pode ser influenciado por um colega de profissão que nunca 

viu ou mesmo que viveu em outra época. Líderes religiosos são capazes de 

influenciar adeptos que estão muito longe e que têm pouquíssimas chances de vê-los 

pessoalmente. 
 

 Liderança é o estilo de se exercer o poder, tendo a capacidade de influenciar o 

comportamento de outras pessoas, para isso o administrador precisa conhecer a natureza 

humana e saber conduzir visando atingir os objetivos e ser um líder bem sucedido. 

 Carlzon (2005) descreve que: 
 

Um líder não é escolhido porque sabe tudo e pode tomar qualquer decisão. É 

escolhido para reunir o conhecimento disponível e então criar os pré-requisitos para 

a realização do trabalho. Elabora os sistemas que lhe permitem delegar 

responsabilidade para as  operações do dia-a-dia. (p.43) 

 

Segundo Tourinho (1981 apud Sobrinho e Almeida, 2002, p.26) "Chefe é alguém que 

exerce o poder de mando em virtude de uma autoridade oficial ou oficiosa. Líder é uma 

pessoa que, graças à própria personalidade e não a qualquer injunção administrativa, dirige 

um grupo com a colaboração dos seus membros."  
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 Competências de um líder  

Fonte: Oliveira e Paula, (2008, p. 55)  

 
Nesse sentido, pode-se afirmar que nenhuma liderança pode ser imposta. Ninguém ensina uma 

pessoa a ser líder, pois esta habilidade é adquirida com as experiências vividas, com os problemas 

enfrentados e com as oportunidades que vão surgindo com o passar do tempo. Quanto mais o líder se 

comprometer, maior será sua responsabilidade. Assim, entende-se que os líderes são responsáveis pelo 

sucesso ou fracasso da organização, já que liderar não é tarefa fácil e exige paciência, disciplina, 

respeito, humildade e compromisso. 

Dentre várias teorias de liderança estudadas ao longo do tempo por diversos autores, a Teoria 

Comportamental e seus três estilos de liderança foi a que mais se aproximou do estudo aqui 

apresentado.  

Segundo Maximiano (2000, p. 343) "estilo de liderança é a forma como o líder se relaciona 

com os integrantes da equipe, seja em interações grupais ou pessoa a pessoa. O estilo pode ser 

autocrático, democrático ou liberal, dependendo de o líder centralizar ou compartilhar a autoridade 

com seus liderados". 

Descrevendo o estilo autocrático, também chamado de liderança autoritária ou 

diretiva, onde o líder toma decisões individuais, desconsiderando a opinião dos liderados. O 

líder é quem ordena, impõe sua vontade, centralizando todas as decisões. As decisões são 

tomadas com rapidez, o que é muito positivo. Mas, quando um líder autocrático termina seu 
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mandato, muitas vezes o grupo fica perdido, não está acostumado a tomar suas próprias 

decisões, provocando um vácuo no poder de comando. 

A liderança autocrática é caracterizada por líderes que decidem, e fixam as diretrizes 

sem qualquer participação do grupo, determina as providências para a execução das tarefas 

uma por vez, à medida que se tornam necessárias e de maneira imprevisível para o grupo. 

Também determina qual a tarefa que cada um deverá executar e qual o companheiro de 

trabalho. Quanto a sua participação nas atividades, é dominador e radical nos elogios e nas 

críticas ao trabalho de cada membro. 

Por meio desses conceitos entende-se que o líder autocrático é centralizador, define os 

objetivos de seus subordinados, além de escolher o método de trabalho, não deixando que os 

liderados participem das decisões tomadas. 

Na liderança democrática o líder orienta o grupo a executar suas atividades, fazendo-o 

participar da tomada de decisão, ou seja é a liderança participativa ou consultiva que é voltado 

para as pessoas e há participação dos liderados no processo decisório. Neste estilo de 

liderança, todo o grupo pode e deve contribuir com sugestões. A responsabilidade do líder, é 

dirigir estas opiniões para que, na prática, atinjam os objetivos esperados. O líder, com sua 

experiência, deve alertar sobre pontos difíceis e ideias que já foram tentadas no passado, mas 

sem sucesso. A esperança nesse caso, é fazer com que o grupo entenda que atingir objetivos é 

responsabilidade de todos e não apenas da liderança. 

Quanto à liderança democrática, Bonome (2008, p. 60) diz que: 
 

O líder portou-se de modo impessoal – orientação e decisão em grupo, tarefas  

previamente decididas e bem comunicadas em que o grupo escolhia e dividia o 

trabalho por si mesmo. O líder elogiava o grupo e não o indivíduo. Facilidade de 

comunicação, franqueza, amizade e responsabilidade predominavam. 

Já Maximiano (2000, p. 344), diz em sua afirmação referente ao comportamento democrático 

que:  
Quanto mais as decisões forem influenciadas pelos integrantes do grupo, mais 

democrático é o comportamento do líder. Os comportamentos democráticos 

envolvem alguma espécie de influência ou participação dos liderados no processo de 

decisão ou de uso da autoridade por parte do dirigente. 

 

Observa-se que o líder democrático toma suas decisões com o consenso do grupo 

incentivando a participação de todos na tomada de decisões. Delega autoridade para que seus 

liderados sugiram e executem os objetivos traçados, aceitando as decisões do grupo e não 

esquecendo de usar o feedback. 

Liderança liberal, Livre ou Laissez faire: Laissez-faire é a contração da expressão em 

língua francesa laissez faire, laissez aller, laissez passer, que significa literalmente "deixai 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Processo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Expressão
http://pt.wikipedia.org/wiki/Língua_francesa
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fazer, deixai ir, deixai passar". Nesse tipo de liderança, parte-se do princípio de que o grupo 

atingiu a maturidade e não necessita de supervisão de seu líder. Assim, os liderados ficam 

livres para pôr seus projetos em prática, sendo delegado pelo líder liberal. 

O líder passa a ser o gestor de pessoas que possui uma grande responsabilidade na 

formação de outros profissionais com o objetivo de desenvolver e colaborar para o 

crescimento da instituição como também deve ter a função de humanizar, ou seja, associar 

habilidades e métodos, técnicas e práticas para potencializar o capital humano que compõe a 

equipe. 

Portanto, infere-se que toda organização desenvolve estilos diferentes de liderança e 

que, dependendo do estilo adotado, o grupo poderá ajudar no atingimento das metas mais 

rapidamente ou até mesmo retardar o alcance dos objetivos. Determinados estilos, quando 

colocados em prática, desenvolvem maior desempenho por parte dos trabalhadores. 

 

ESTILOS DE LIDERANÇA E OS IMPACTOS NA COMUNICAÇÃO INTERNA 

As organizações têm percebido que manter a equipe bem informada é essencial, 

principalmente, em momentos de crise, já que funcionários bem amparados com um bom 

clima interno afetam diretamente a produtividade. O colaborador tem a necessidade de estar 

socializado ao grupo para que se sinta aceito e visualizar a importância do seu trabalho na 

organização e o maior comprometimento com a empresa, mas para isso, deve haver a 

comunicação de forma clara e objetiva, com o líder e o colaborador. 

Na era da informação e em um momento em que a tecnologia é disponibilizada, a 

habilidade no processamento de dados e a transformação desses dados em informações 

prontas para serem usadas nas tomadas de decisões, representa uma oportunidade valiosa na 

melhoria do processo de comunicação no mundo dos negócios. Só através de uma 

comunicação interna eficiente, é que acontece a troca de informações. 

A liderança tem sido considerada como um dos elementos essenciais da boa 

governança pública, Chiavenato (2010, p.126) defende que “um ambiente que encoraja a 

comunicação aberta, tende a melhorar a satisfação no trabalho e eficácia da organização.” 
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 A comunicação interna é responsável por fazer circular as informações e o conhecimento e, 

sem dúvida, uma importante ferramenta estratégica para as organizações, contribuindo de forma 

relevante para o alcance dos objetivos organizacionais e criar um ambiente em que exista uma gestão 

participativa produz um clima harmônico, positivo e de respeito, beneficiando a integração grupal e o 

alcance dos objetivos, assim como auxilia na tomada de decisões.  

Independentemente do nível hierárquico ocupado na organização, todos os 

funcionários são comunicadores e interagem dentro do processo, mesmo através da 

comunicação informal, facilitando a integração e a participação de todos os envolvidos na 

instituição. 

 

CARACTERIZANDO A COMUNICAÇÃO E A LIDERANÇA NAS ORGANIZAÇÕES 

PÚBLICAS 

 

 Quando se fala em organização pública, está-se falando da administração pública, 

definida como órgãos e demais entidades que tem como objetivo principal desempenhar a 

atividade administrativa do Estado. 

 Castor e José (1998) afirmam que a história da administração brasileira é uma 

repetição monótona de luta entre duas forças: de um lado, uma burocracia formalista, 

ritualista, centralizadora, ineficaz e adversa às tentativas periódicas de modernização do 

aparelho do Estado, aliada aos interesses econômicos retrógrado e conservadores, embora 

politicamente influentes e de outro, as correntes modernizantes da burocracia e seus próprios 

aliados políticos e empresariais.  

 Evidenciado por Guimarães (2000, p. 127) onde afirma que “no setor público, o 

desafio que se coloca na nova administração pública é como transformar estruturas 

burocráticas hierarquizadas e que tendem a um processo de insulamento em organizações 

flexíveis e empreendedoras” afirma também, que essa transformação só será possível quando 

ocorrer uma ruptura com os modelos tradicionais de administração dos recursos públicos e 

introduzir-se uma nova cultura de gestão. 

 Dussault (1992, p. 13) afirma que, 
 

As organizações de serviços públicos dependem em maior grau do que as demais do 

ambiente sociopolítico: seu quadro de funcionamento é regulado externamente à 

organização. As organizações públicas podem ter autonomia na direção dos seus 

negócios, mas, inicialmente, seu mandato vem do governo, seus objetivos são 

fixados por uma autoridade externa. 
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 Devido ao alto índice de burocracia existente em seu funcionamento as organizações 

públicas se tornam sistemas complexos, ou seja, o tipo de regulamento desenvolvido na 

burocracia estatal tende a ser aplicado a qualquer organização pública, daí as condições e a 

organização do trabalho tendem a uniformizar-se sendo comum, no setor público os 

trabalhadores das organizações públicas encontrarem-se em idênticas situações laborais e 

organizacionais do trabalho, visto que os responsáveis perante uma autoridade externa à 

organização pública, gerando a centralização das decisões. 

 Mantendo as mesmas características básicas de outras organizações, acrescidas de 

algumas especificidades como apego às regras e rotinas, supervalorização da hierarquia, 

paternalismo nas relações, apego ao poder, faz com que as organizações públicas transformem 

o setor público em burocracia estatal. 

Carbone (2000, p. 136), assinala que as organizações públicas apresentam algumas 

características que dificultam a mudança tais como o:  

burocratismo que é o excessivo controle de procedimentos; 

autoritarismo/centralização, há excessiva verticalização da es trutura hierárquica; 

aversão aos empreendedores, ou seja, ausência de comportamento empreendedor 

para modificar s se opor ao modelo de produção vigente; paternalismo que é o alto 

controle da movimentação de pessoal e da distribuição, cargos e comissões; levar 

vantagem, há uma constante promoção da punição àqueles injustos, obtendo 

vantagens dos negócios do Estado e o reformismo, onde desconsidera os avanços 

conquistados, descontinuidade administrativa, perda de tecnologia e desconfiança 

generalizada. 

 
Observa-se que a baixa qualidade na prestação de serviços públicos gera e perpetua 

uma baixa expectativa em relação ao serviço que pode ser oferecido, tanto para os usuários 

quanto para os servidores, contribuindo para a insatisfação e frustação de quem procura os 

serviços.     

Com o avanço da tecnologia, das redes de comunicação, as organizações são 

colocadas em sintonia com o mundo todo. As linguagens estão amplamente colocadas na 

sociedade midiática. A sustentação da globalização numa comunicação social vertiginosa e 

poderosa trouxe consigo um vasto número de transformações socioculturais e civilizacionais. 

Um líder participativo, popular entre seus colaboradores, que não se constrange ou se 

incomoda de estar no meio de todos, que converse muito, principalmente de maneira 

informal, que não pareça verdadeiramente olhar de cima para baixo; indiscutivelmente terá 

enormes possibilidades do ser ouvido e obter de seus pares o engajamento necessário e êxito 

no amadurecimento e disseminação da cultura de sua organização, tornando os objetivos 

traçados factíveis. 
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No entender de Carlzon (2005), a forma ideal para o gestor se fazer compreender e 

conseguir que a sua mensagem seja absorvida e implementada por todos na companhia, 

através de uma linguagem simples e inteligível, é o exemplo e atitudes coerentes com o que se 

está pedindo. 

Os estilos mais tradicionais de gestão não permitem aos profissionais enxergar a relação entre 

o insucesso dos processos de mudança e os erros cometidos nos processos de comunicação que 

acabam por ficar a um plano secundário. Estes estilos autoritários, avessos à transparência e à 

participação, caracterizam-se por esconder ou manipular informações, tendo como objetivo que as 

pessoas saibam o menos possível. 

Por outro lado, conversar, sem dúvida nenhuma, é o principal papel da liderança. Através de 

inúmeras conversações é que os líderes usam seu tempo para influenciar e dar direção às pessoas, e 

construir relacionamentos e parcerias, isto feito, conversar, ou seja comunicar, é uma incrível e efetiva 

ferramenta de gestão. 

Assim, a comunicação como fonte e instrumento de poder, tem claras correlações com a 

cultura organizacional. Esta pode ser compreendida enquanto um conjunto de valores e pressupostos 

básicos, expressos em elementos simbólicos, que em sua capacidade de ordenar, atribuir significações, 

construir a identidade organizacional, tanto age como elemento de comunicação e consenso como 

instrumentaliza as relações de dominação. 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O estudo permitiu, identificar um elenco de atributos de competências requeridas ao 

gestor e líder do setor público, bem como desenvolver a releitura e seu contexto convergindo 

para os efeitos que a comunicação provoca na instituição quando esta apresenta interferências 

dentro de uma organização institucional. 

Observou-se que o líder deve estar preparado para influenciar seus liderados, levando-os a 

alcançar os objetivos traçados pela instituição. Além disso, um bom líder tem a grande 

responsabilidade de construir um clima organizacional, satisfatório e equilibrado para que haja boas 

relações de trabalho e resultados positivos. Confirmou-se também, que um líder proativo e com boa 

relação interpessoal com seus liderados consegue visualizar oportunidades onde outras pessoas só 

enxergam dificuldade. 

Neste ínterim, observou-se também que a comunicação interna é a ferramenta que vai 

permitir que a administração pública se relacione com maior frequência, através das 

mensagens destinadas a motivar, estimular, considerar, diferenciar, promover, premiar e 
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agrupar os integrantes de uma organização. A gestão e seu conjunto de valores, missão e visão 

de futuro proporcionam as condições para que a comunicação institucional atue com eficácia. 

A comunicação ocorrendo de forma efetiva trará vantagens para a organização, para o 

funcionário e consequentemente para o usuário que receberá o serviço ofertado pela 

instituição. 

Portanto, refletindo sobre liderança e autoridade, observa-se que o líder tem 

seguidores que compartilham as mesmas ideias, encontrando os melhores resultados de forma 

autônoma, é aquele que exerce poder, já no caso da liderança autocrática, para conseguir a 

adesão do grupo corre o risco de ser sabotado sem saber o que está se passando, pois um 

funcionário insatisfeito pode influenciar toda a equipe contra uma ideia mais do que o próprio 

chefe a favor dessa mesma ideia. 

Por fim, este trabalho mostrou a importância do líder no clima organizacional e no 

comportamento das pessoas, já que para ter um ambiente saudável e funcionários satisfeitos, é 

preciso haver a figura do líder que saiba ouvir as pessoas e ajudá-las a se comprometerem 

com a empresa e ou instituição. Deve saber lidar, também, com os conflitos que venham 

surgir, transformando-os em resultados construtivos, fazendo com que sua equipe reflita e 

amadureça diante das dificuldades e diferenças encontradas no grupo de trabalho, tendo a 

compreensão de que comportamentos positivos requerem pessoas com maturidade pessoal e 

profissional. 

Desta forma, fazer estudos e pesquisas sobre a comunicação nas instituições públicas é 

fonte inesgotável de conhecimento, pois está sempre se renovando e comumente é pauta nos 

planos estratégicos, uma vez que bem estruturada pode gerar bom desempenho e aumento da 

produtividade.  

A investigação revelou que o processo de comunicação é constituído de códigos entre 

um emissor e um receptor, que interpreta a mensagem contida nos códigos, além de mostrar 

que a comunicação entre o líder autocrático e seus liderados é com base na centralização de 

poder, onde a equipe se mobiliza em direção a uma visão comum e nos objetivos finais, ou 

seja, há um controle maior, enquanto que na liderança democrática ocorre com trocas de 

ideias e incentiva os membros da equipe a participarem da gestão, porém mantém a palavra 

final sobre assuntos importantes. 

Diante do exposto, recomenda-se para estudos futuros a busca de conhecimentos sobre 

ações e ferramentas de endomarketing que possam contribuir para a comunicação interna das 

organizações públicas, melhorando os relacionamentos entre líderes e liderados com uso mais 

apropriado da comunicação, minimizado os ruídos que prejudicam o clima organizacional. 
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Recomenda-se ainda, que nas organizações públicas os estilos de liderança passem por 

uma conscientização dos gestores a respeito das vantagens dos estilos democráticos, pois este 

favorece as relações com seus liderados. 

 A proposta deste artigo não é de esgotar as buscas de informações sobre o tema 

comunicação e liderança, entretanto, visa estimular os gestores das organizações públicas a 

conhecer o processo de comunicação, os principais ruídos ou interferências e os impactos 

desta, nas relações interpessoais. 
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