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RESUMO 
 

O objetivo do trabalho apresentado é levantar um questionamento sobre a postura 

de líderes dentro de uma organização, que se utilizam de uma comunicação 

deficiente como estratégia de relacionamento e desenvolvimento dos objetivos 

individuais e da organização. 

A metodologia empregada, que se mostra esclarecedora, foi a pesquisa secundária, 

através de autores da administração e a leitura de publicações inerentes ao tema, 

capazes de trazer para esse projeto um estudo do ambiente organizacional, inclusive 

seus primórdios. As pesquisas já realizadas sobre o tema liderança tornaram 

possível traçar uma linha sobre as características dessa atividade e como ela pode 

ser exercida da maneira mais eficiente. 

A conclusão está longe de se esgotar nessas páginas porque, apesar do crescente 

interesse pelo tema, ainda há de se buscar razões muito mais do que acadêmicas 

para a solução da liderança ruim e suas conseqüências sobre aqueles que dela 

participam. O principal, nesse momento, é ilustrar e comprovar como essa atividade 

vem caminhando através dos tempos e apontar como auxiliar líderes a se tornarem 

merecedores dessa liderança tão buscada por muitos e alcançada por poucos e sua 

relação com o poder. 

 

Palavras-chave: liderança / comunicação / organização 
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1. INTRODUÇÃO 

O tema proposto neste trabalho “A Importância da Comunicação na 

Liderança das Organizações” tem como razão principal o interesse em desenvolver 

um estudo que ilustre, baseado em pesquisa secundária, a importância da 

comunicação no trabalho diário da liderança. 

Liderança, como será mostrada no desenvolver do trabalho, não possui uma 

única definição que englobe e sustente todos os aspectos contidos nessa tarefa, 

mas inúmeros pesquisadores da administração apontam a sua importância no 

processo de desenvolvimento e sucesso de uma organização. 

Mais do que isso, um líder capaz de absorver os princípios da comunicação 

e utilizar suas ferramentas, conseguirá obter de seus subordinados as ações 

esperadas e, principalmente, atingir as metas da organização. 

As características ou estilo do líder são fundamentais para a obtenção de 

resultados, na implantação de mudanças e para despertar o sentido de “time” em 

seus subordinados, sendo assim, eficiente e tornando-se fonte de conhecimento. 

O poder está intimamente ligado à liderança, no mais amplo sentido da 

palavra, pois, muitas vezes, esse poder é inerente à realização de determinada 

tarefa, se apresentando, assim como a liderança, de inúmeras maneiras e 

significados. 

Observa-se ainda em muitas empresas e, principalmente, nos profissionais 

que exercem cargos de líder, que o reconhecimento e aceitação da comunicação 

como inerente a essa tarefa não é realizado. Mas essa percepção ainda não está 

contida em muitos administradores, onde podemos encontrar chefias que não 

querem adquirir conhecimento na ciência da comunicação. 

Essa opinião não pode ser desenvolvida de maneira generalizada, pois 

existem grandes organizações que incorporaram esse trabalho de maneira séria e 

sustentada pelas melhores práticas da comunicação. 
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A escolha desse tema é, além de tudo, pessoal. A vivência e dificuldades 

enfrentadas nas empresas levou a questionar sobre o verdadeiro papel de um líder e 

sua relação direta com a comunicação e como essa ciência poderia auxiliá-lo a 

encontrar as melhores práticas de conduta e relacionamento. Foi observado nesse 

período o grande número de profissionais não capacitados para essa tarefa de 

liderar grupos, e como isso interfere diretamente na motivação dos indivíduos que 

fazem parte desse núcleo. 

Esse trabalho não tem pretensões de criar novas teorias sobre o tema, mas 

tem como objetivo questionar a postura de líderes apontando-os como não 

utilizadores da comunicação como estratégia de relacionamento e de 

desenvolvimento da organização, apontando a importante relação entre liderança e 

comunicação. Essa relação deve ser insistida e, esse trabalho quer mostrar as 

possibilidades e chances de crescimento desse importante conjunto. 

Portanto, o assunto pretende refletir as maneiras de agir do líder nas 

diversas situações impostas no cotidiano do trabalho, que muitas vezes, requerem 

habilidades antes não exigidas do profissional. 
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1.1. ASSUNTO 

A Importância da Comunicação na Liderança das Organizações. 

 

1.2. TEMA 
 

Liderança: A missão do líder diante de seus subordinados. 

 

1.3. PROBLEMATIZAÇÃO 
 

  A função de liderança é muito mais ampla e complexa do que simplesmente 

o poder de ordenar e decidir perante seus subordinados. 

Há uma ânsia e uma busca incessante por parte da grande maioria das 

pessoas para chegar a ser chefe, ou seja, ter o poder de escolha e decisão sobre 

pessoas e processos. 

Rotineiramente surgem questões como, por exemplo: Por que a boa 

comunicação é essencial no relacionamento líder/subordinado? A mensagem 

desejada está chegando ao ouvinte corretamente, sem vício? O líder usa 

corretamente a comunicação para se expressar? 

A idéia deste trabalho é questionar a postura dos administradores no tocante 

à comunicação desenvolvida na organização, principalmente na relação com seus 

subordinados.  

   

 1.4. HIPÓTESES 
 

1.4.1. Positiva: A boa comunicação utilizada no processo da Liderança é 

essencial para o entendimento e desempenho satisfatório das atividades a serem 

desenvolvidas pelos subordinados. 

 

1.4.2. Negativa: Utilizada de maneira  incorreta, a comunicação pode se tornar 

uma ferramenta prejudicial no processo de Liderança, pois o objetivo (entendimento 

e desenrolar das tarefas) não será alcançado na medida esperada. 
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1.4.3. Condicional: A condição de sucesso no desempenho da liderança depende 

da clareza e objetividade com que as informações são passadas aos liderados e a 

boa execução das tarefas depende do bom entendimento da informação recebida. 

 

 

1.5. JUSTIFICATIVAS 

O estudo proposto visa explorar os mais diversos aspectos do cargo de 

liderança, analisar os diversos tipos e focar, especialmente, a importância da 

comunicação no relacionamento dos líderes e subordinados. 

O resultado esperado é chamar a atenção da organização para a 

necessidade de uma melhor preparação dos líderes nas empresas, mostrando o 

perfil e as qualidades que estes devem agregar na nova etapa de suas carreiras, já 

que há uma carência de líderes que se importam com o aprimoramento profissional.  

. 

 

 1.6. OBJETIVOS MACRO E ESPECÍFICOS 
 

 1.6.1  Objetivo Macro 

Promover uma nova mentalidade e uma nova cultura nas organizações, com 

relação à postura adotada pelos líderes, em todos os níveis, em relação à 

comunicação organizacional.  

 1.6.2  Objetivos Específicos 

1.6.2.1. Descrever os vários tipos de liderança e as características que cada 

uma delas explora no relacionamento e comunicação com os subordinados; 

 

1.6.2.2. Valorizar a comunicação no relacionamento líder e subordinado e 

mostrar os benefícios dessa atitude, tanto para a empresa como para as 

pessoas envolvidas nessa relação. 
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1.6.2.3. Propor sugestões de características e atributos que devem ser 

desenvolvidos na preparação do líder, principalmente a comunicação, ou 

seja, não focar somente a gestão técnica, mas o relacionamento e gestão de 

pessoas. 

 

 1.7. CONCEITOS 

1.7.1.  LIDERANÇA:  

Segundo George R. Terry1, “A liderança é a atividade que leva a influenciar 

as pessoas para que tenham disposição para lutar por objetivos de grupo.” 

Robert Tannembaun, Irving R. Weschler e Fred Massarik2 definem a 

liderança como “influência interpessoal exercida numa situação e dirigida através do 

processo de comunicação, para a realização de objetivo ou objetivos 

especializados.” 

 

1.7.2.  COMUNICAÇÃO: 

 Ato ou efeito de emitir, transmitir e receber mensagens por meio de 

métodos e/ ou processos convencionados, quer através da linguagem falada ou 

escrita, quer de outros sinais, signos ou símbolos, quer de aparelhamento técnico 

especializado, sonoro e/ou visual. 

 

1.7.3 ORGANIZAÇÃO: 

Segundo Maximiano(1992)3 uma organização é uma combinação de 

esforços individuais que tem por finalidade realizar propósitos coletivos. Por meio de 

uma organização torna-se possível perseguir e alcançar objetivos que seriam 

inatingíveis para uma pessoa. Uma grande empresa ou uma pequena oficina, um 

laboratório ou o corpo de bombeiros, um hospital ou uma escola são todos exemplos 

de organizações. 

____________________ 
1 ROBBINS, Steph P. Comportamento Organizacional (Trad.) Christina Ávila de Menezes. Rio de 
Janeiro: LTC, 1999 
2 TANNEMBAUM, Robert; WESCHLER, Irving R; MASSARIK, Fred. Liderança e Organização: uma 
abordagem à ciência do comportamento. Tradução de Auriphebo B. Simões. São Paulo: Atlas, 1970 
3 MAXIMIANO, Antonio César Amaru. Introdução à administração. São Paulo: Atlas,2000.5ª ed. 
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2. DESENVOLVIMENTO 
 

2.1. ORGANIZAÇÃO 
 

2.1.1. Organizações e suas influências 
 

Podemos dizer que as organizações são tão antigas quanto à história do 

homem. Através dos séculos as pessoas se reuniram para alcançar determinados 

objetivos, primeiro em família, depois em tribos e, posteriormente em unidades 

políticas mais sofisticadas. A construção das pirâmides, templos e navios, a criação 

de governos, fazendas, comércios e as próprias guerras, são provas de que as 

organizações já ensaiavam a sua atual estrutura, baseada apenas no conceito de 

que se houvesse uma “organização” entre os indivíduos, os objetivos seriam 

realizados. Embora esse esforço conjunto para se alcançar algo não tivesse nome 

formal, a idéia de “se organizar” espalhava-se por todas as antigas civilizações. 

As normas administrativas e princípios de organização pública foram 

transferindo-se das instituições dos Estados para instituições da recém formada 

Igreja Católica e para as organizações militares. 

A Igreja Católica Romana, segundo J. D. Mooney4, “deveria ser considerada 

como a organização mais eficiente de todos os tempos”. A sua organização 

hierárquica mostrava-se simples e eficiente, pois a organização mundial opera sob o 

comando de um só indivíduo, o Papa, cuja autoridade lhe foi delegada de forma 

imediata por uma autoridade divina superior. 

Esse modelo serviu de exemplo para muitas outras organizações que 

surgiram posteriormente e que buscam experiências bem-sucedidas. 

Assim como a Igreja Católica, a organização militar serviu como referência 

na compreensão das organizações, primeiro, porque possuía um princípio de 

unidade de comando pelo qual cada subordinado só poderia ter apenas um superior. 

 

 

 

_____________________ 
4CHIAVENATO,Idalberto.Teoria geral da administração.São Paulo:MCgRAW-Hill do Brasil, 1979.p.24 
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Segundo, porque nela surgiu a escala hierárquica, através de níveis de 

comando de acordo com o grau de autoridade e responsabilidade de cada indivíduo. 

 Com a amplitude que as guerras tomaram, para tornar viáveis as batalhas 

por todo o continente, o comando continuou centralizado, mas houve uma 

descentralização da execução. 

 Outra contribuição da organização militar foi o princípio de direção, onde se 

pressupunha que cada soldado deveria saber exatamente o que se esperava dele e 

o que deveria fazer. 

 A disciplina também era vista como um requisito básico para uma boa 

organização. Para Carl von Clausewitz (1780-1831)5, general prussiano que 

escreveu o “Tratado sobre a Guerra” e os “Princípios de Guerra”, toda organização 

requer um cuidadoso planejamento, no qual as decisões devem ser científicas e não 

simplesmente intuitivas. As decisões devem basear-se na probabilidade e não 

apenas na lógica. O administrador deve aceitar a incerteza e planejar para poder 

minimizá-la. 

 A partir de 1776, a invenção da máquina a vapor por James Watt (1736-

1819)6 e a sua posterior aplicação à produção, fez nascer uma nova concepção de 

trabalho que modificou completamente a estrutura comercial e social da época, 

provocando mudanças de ordem econômica, política e social, e transformando o 

século XVII em um dos mais importantes da história da humanidade. 

 A Revolução Industrial, como é chamado esse período, iniciou-se na 

Inglaterra e rapidamente se difundiu por todo o mundo civilizado. A principal 

mudança foi a passagem do capitalismo comercial para o industrial, assinalando a 

passagem da Idade Moderna para Contemporânea. 

 A produção manual é substituída pela Industrial, a ferramenta pela máquina, 

que contribuiu para consolidar o capitalismo como modo de produção dominante. 

Esse momento revolucionário, de passagem da energia humana para motriz, é o 

ponto culminante de uma evolução tecnologia, social e econômica, que vinha se 

processando na Europa desde a Baixa Idade Média. 

 

 

____________________ 
5 Op.cit.p.26 
6 Op.cit.p.26 
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 A Revolução Industrial teve fases distintas: a primeira seria a revolução do 

carvão e do ferro (1780-1860); a segunda, a revolução do aço e da energia elétrica 

(1860-1914); alguns autores falam da terceira como sendo a revolução da energia 

nuclear (meados do século XX) e a quarta revolução como a representação da 

evolução da informática, robótica e do setor de comunicações, que seria pela qual 

passamos no século XX e estende-se até o século XXI. 

 

 Com as novas atividades nascentes da Revolução Industrial, as empresas 

industriais precisavam coordenar a mão-de-obra empregada que, ao invés de 

pequenos grupos de aprendizes e artesões dirigidos por mestres habilitados, o 

problema era dirigir um batalhão de operários da nova classe proletária que se criou. 

Ao invés de instrumentos rudimentares de trabalho manual, o problema era o de 

operar máquinas, cuja complexidade aumentava. Os produtos passaram a ser 

elaborados em operações parciais que se sucediam, cada uma delas entregue a um 

grupo de operários especializados em tarefas específicas, que na maioria das vezes 

não sabiam ou ignoravam a finalidade da peça ou da tarefa que estavam 

executando. Simplesmente a faziam. Essa nova situação contribuiu para apagar da 

mente do operário o sentimento de estar produzindo e contribuindo para o bem da 

sociedade. 

 Os empresários estavam preocupados em sempre produzir mais pelo menor 

custo, e acabaram deixando de lado a gestão do pessoal e a coordenação do 

esforço produtivo. Assim, a Revolução Industrial, apesar de ter provocado mudanças 

profundas na estrutura empresarial e econômica da época, não chegou a influenciar 

diretamente os princípios de administração das empresas, até então utilizados. 

 Com essas atitudes de gerenciamento, precárias e despreocupadas da 

época, além dos baixos salários pagos aos operários, o resultado foram movimentos 

organizados por parte dos trabalhadores e a formação de associações. 

 Foi com essa invenção e proliferação das máquinas durante a Revolução 

Industrial, tanto na Europa quanto na América do Norte, que os conceitos de 

organização se tornaram mecanizados. Foi necessário que as organizações se 

adaptassem às exigências das máquinas, aumentando a tendência de 

burocratização. 
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 Max Weber7, sociólogo alemão, prestou uma grande contribuição ao 

observar os paralelos entre a mecanização da indústria e a proliferação de formas 

burocráticas de organização, onde a burocracia torna rotina os processos de uma 

organização e as máquinas tornam rotina a produção. A burocracia exige precisão, 

rapidez, clareza, regularidade, confiabilidade e eficiência através da divisão de 

tarefas, hierarquia, regras e regulamentos. 

 De qualquer maneira, a Revolução industrial foi um importante marco na 

estruturação das organizações, principalmente pelo início das relações entre 

operários e empresários, permitindo uma evolução das relações sociais para os dias 

de hoje. 

 

 2.1.2. Cenários e Significados das Organizações 
 
 A origem da palavra organização vem do grego organon que significa 

“ferramenta ou instrumento”. Podemos observar que raramente as organizações são 

propostas como um fim em si mesmas. Segundo Morgan8, “são instrumentos criados 

para se atingirem fins”. 

 As organizações estão por toda parte. Estão presentes desde a primeira 

existência do homem que vive em sociedade pelo simples fato de se organizar para 

a realização de algo. E presentes tanto na sociedade como na vida particular. 

 Para Chiavenato9, a palavra organização tem diversos significados em 

administração: 

1. A organização sob o ponto de vista das ciências comportamentais – 

representa um sistema de comportamento de todos os participantes, 

todas as relações formais e informais; 

2. A organização no sentido de empresa – seria um empreendimento 

moldado para atingir objetivos; 

 

____________________ 
7 LITTLEJOHN, Stephen W.Fundamentos teóricos da comunicação humana. RJ :Zahar, 1982. 
8 MORGAN, Gareth. Imagens da organização. Tradução de Cecília Whitaker Bergamini, Roberto 

Coda. São Paulo: Atlas, 1996 
9 CHIAVENATO, Idalberto. Teoria geral da administração. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 

1979.p.264 
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3. A organização como função administrativa – representa a organização 

como parte do processo administrativo. “É o agrupamento de atividades 

necessárias para atingir os objetivos da empresa e a atribuição de cada 

agrupamento a um executivo com devida autoridade para tingir tais 

atividades. A organização requer o estabelecimento de relações de 

autoridade com disposições para a coordenação entre as mesmas, tanto 

vertical como horizontalmente, na estrutura da empresa”. 

 James L. Gibson10 também se refere às organizações como “sistemas que 

perseguem metas e objetivos que podem ser alcançados de modo mais eficaz e 

eficiente pela ação conjunta de indivíduos”. Além disso, criam ambientes, pois tem 

influência sobre comportamentos, desenvolvem a sociedade e interagem com outras 

organizações. Eficácia é a palavra usada para indicar que a organização realiza 

seus objetivos e eficiência para indicar que ela utiliza corretamente seus recursos. 

 O principal grupo social das organizações é o secundário, isso nas 

organizações formais, onde as pessoas têm relações regidas por regulamentos 

explícitos, utilizando-se de recursos, divisão de trabalho e processos de 

transformação. Podemos dizer também que todas as organizações formais são 

burocracias, justamente por se basearem em regulamentos, com direitos e 

obrigações. Freqüentemente as organizações exageram na tentativa de 

regulamentar tudo o que for possível a respeito do comportamento humano. 

 Existem três características fundamentais da burocracia, segundo 

Maximiano11: 

 - Formalidade – que são as normas; 

 - Impessoalidade – a autoridade está ligada ao cargo que ocupam e não 

à pessoa; 

 - Profissionalismo – os funcionários buscam uma carreira. 

 Mas dentro de toda a organização formal, existe a informal que segue 

características dos grupos primários (família, amigos, vizinhos) e estão envolvidos 

diretamente com a cultura e o clima organizacional. 

____________________ 
10 GIBSON, James L. Organizações: comportamento, cultura, estrutura, processos / James L. Gibson, 

John M. Ivancevich, James H. Donenelly Jr. Tradução Carlos Roberto Vieira de Araújo, São Paulo: 

Atlas, 1981 
11 MAXIMIANO, Antonio César Amaru. Introdução à administração. São Paulo: Atlas, 2000.p.117 
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 Para Miss Follet (1868-1922)12, um dos principais ícones dos chamados 

“psicólogos da organização”, a organização apresenta os seguintes aspectos: 

a) constitui o resultado de uma série de intransigências que levam em conta 

um número infinito de possibilidades em torno de uma situação específica ou única; 

b) representa pessoas que reagem e respondem a estímulos que não 

podem ser definidos com precisão. 

 Sendo assim, todos os problemas de uma organização, onde quer que 

ocorram, constituem problemas de relações humanas. A filosofia da organização 

para Follet pode ser resumida em dois aspectos básicos: interpenetração de 

autoridade ao invés de superioridade e controle sobre fatos mais do que sobre 

pessoas, marcando assim, a importância dos indivíduos, seus relacionamentos e 

sentimentos, como fator importante para o bom funcionamento da organização. 

 Chester Barnard (1886-1961)13 criou a teoria da cooperação na organização 

formal. Para ele, a organização é um sistema de atividades conscientemente 

coordenadas de duas ou mais pessoas, onde a cooperação é essencial para a 

organização. Uma organização somente existe quando: há pessoas capazes de se 

comunicarem entre si; elas estão dispostas a contribuir com ações, a fim de cumprir 

com um propósito comum. Quando fala em contribuição, significa disposição  para 

sacrificar o controle da própria conduta em benefício da coordenação. 

 Esse processo de Barnard varia de pessoa para pessoa e mesmo dentro de 

cada um, tornando-o um sistema instável onde a cooperação depende ainda de: 

variações relacionadas com o ambiente social, com os indivíduos e outras variáveis 

incontroláveis. E defende o processo de comunicação como meio de se chegar a 

essa cooperação. 

 

____________________ 
12 CHIAVENATO, Idalberto. Teoria Geral da Administração. São Paulo McGraw-Hill do Brasil, 

1979.p.117. Mary Parker Follet, americana, formada em Filosofia, História e Ciências Políticas pela 

Harvard, dedicou sua vida à  educação e à organização de entidades comunitárias, interessando-se 

posteriormente pelos problemas da administração industrial 
13 CHIAVENATO.Op.cit.p.120. Chester Barnard, americano graduado em Harvard, foi um executivo 

de empresa que desenvolveu uma teoria sobre as organizações, completamente distinta de tudo que 

se havia escrito até então, pois não pôde explicar adequadamente a sua própria experiência 

profissional segundo as teses defendidas pela Teoria Clássica de Taylor e Fayol 
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 Uma visão interessante do processo de sobrevivência das organizações é o 

apresentado por Morgan14, onde alguns autores partem do pressuposto que a 

empresa é um organismo vivo, com diferentes conjuntos de necessidades, criando a 

visão organizacional da “seleção natural”. Na opinião deles, a idéia de que as 

organizações podem adaptar-se aos seus ambientes atribui muito mais flexibilidade 

e poder à organização e muito pouco ao ambiente como força na sobrevivência 

organizacional. Eles advogam que se deve neutralizar esse desequilíbrio, 

focalizando a maneira pela qual os ambientes “selecionam” as organizações e que 

isso pode ser mais bem feito pela análise das populações das organizações e sua 

ecologia de forma mais ampla. 

 Essa visão da “população-ecologia”15 da organização coloca a teoria da 

evolução de Darwin no centro da análise organizacional. “As organizações, como 

organismos da natureza, dependem, para sobreviver, da habilidade de adquirir 

adequado suprimento de recursos necessários ao sustento da existência. Nesse 

esforço, tais organizações enfrentam a competição de outras organizações e, uma 

vez que comumente exista escassez de recursos, somente os mais adaptados 

sobrevivem. A natureza, o número e a distribuição de organizações em qualquer 

tempo dependem da disponibilidade de recursos, bem como da competição dentro e 

entre diferentes espécies de organizações. O ambiente é, assim, o fator crítico na 

determinação de quais organizações terão sucesso e quais fracassarão, 

selecionando os competidores mais fortes através da eliminação dos mais fracos.” 

 

2.1.3. Administração 
 A administração recebeu forte influência da Filosofia, conjunto de 

concepções, práticas ou teóricas, acerca do ser, dos seres, do homem e de seu 

papel na sociedade, desde os tempos da Antigüidade. 

 

 

 

____________________ 
14 MORGAN, Gareth. Imagem da Organização. Tradução Cecília Whitaker Bergamini, Roberto Coda. 

São Paulo: Atlas, 1996. p.43 
15 MORGAN, Op.cit. p.69 
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 Desde o princípio das observações dos filósofos da época, fica clara a 

humanização quando se referem às organizações. Diferentemente do termo 

administração, a organização refere-se a pessoas e suas características, atitudes e 

poder dentro de um sistema, com suas ações relacionando-se diretamente com o 

ambiente e com outros indivíduos. 

 

 Sócrates (470 a.C. – 399 a.C.)16 manifestou seu ponto de vista sobre a 

administração em uma discussão com Nicomaquides, onde dizia: 

 

 “sobre qualquer coisa que um homem possa presidir, ele será, se souber do 

que precisa e se for capaz de provê-lo, um bom presidente, quer tenha a direção de 

um coro, uma família, uma cidade ou um exército. Não é uma tarefa também punir 

os maus e honrar os bons? Portanto, Nicomaquides, não desprezeis homens hábeis 

em administrar seus haveres, pois os afazeres privados diferem dos públicos 

somente em magnitude, em outros aspectos são similares mas o que mais se deve 

observar é que nenhum deles pode ser gerido por homens, nem os afazeres 

privados são geridos por uma espécie de homem e o público por outra, pois aqueles 

que conduzem negócios públicos não utilizam homens de natureza diferente 

daqueles empregados pelos que gerem negócios privados; e os que sabem 

emprega-los, conduzem os negócios públicos, quanto privados, judiciosamente, 

enquanto que aqueles que não sabem,errarão na administração de ambos.” 

 

 Platão (429 a. C. – 347 a. C.)17 discípulo de Sócrates, enuncia pela primeira 

vez em sua obra “A República”, o princípio da divisão do trabalho. Já Aristóteles (384 

a.C. – 322 a. C.)18 em seu livro “A Política” estuda a organização do Estado, 

distinguindo três formas de administração pública: monarquia (ou governo de um 

só); aristocracia (ou governo de uma elite) e democracia (ou governo do povo). 

 

 

____________________ 
16 CHIAVENATO, Idalberto. Teoria Geral da Administração. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1979. 

p.22 
17 Op. cit. p.22 
18 Id. Ibid. p.22 
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 Segundo Karl Marx (1818 – 1883)19, toda a história da humanidade sempre 

foi da luta de classes. A relação entre os homens é econômica e que o surgimento 

do poder político e do Estado nada mais é do que fruto da dominação econômica do 

homem pelo homem. 

 

 Max Weber (1864-1920)20 foi o pioneiro no estudo das grandes 

organizações, influenciado pela ética protestante no desenvolvimento das atividades 

de negócios e na administração, baseado na influência da organização eclesiástica. 

 

2.1.4. Teorias da Administração 
 

 No início do século XX, dois engenheiros desenvolveram os primeiros 

trabalhos pioneiros a respeito da administração. Um era americano, Frederick 

Winslow Taylor (1856-1915)21, que desenvolveu a chamada Escola da 

Administração Científica, que tinha a preocupação em aumentar a eficiência da 

indústria através da racionalização do trabalho. O outro era europeu, Henry Fayol 

(1841-1925)22, que desenvolveu a chamada Teoria Clássica da Administração ou 

Escola de Anatomia e Fisiologia da Organização, preocupada em aumentar a 

eficiência da empresa através da sua organização e da aplicação de princípios 

gerais da administração em bases científicas. Ambos partiram de pontos de vistas 

diferentes e opostos, mas suas teorias se complementam com relativa coerência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 
19 Id. Ibid. p. 23 
20 Op. cit. p. 23 
21 Id. Ibid. p. 78 
22 Id. Ibid. p. 78 
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Administração Científica 

 

 A Escola Científica era formada principalmente por engenheiros, sendo os 

principais deles: Frederick Winslow Taylor, Henry L. Gantt, Frank B. Gilbreth, 

Harrington Emerson e Henry Ford. Visavam aumentar a produtividade da empresa 

através do aumento da eficiência no nível operacional, com ênfase na divisão do 

trabalho. Sendo assim, sua análise parte da base da produção para o topo da 

organização, buscando a especialização do operário e a organização racional do 

trabalho e defendendo a pluralização. 

 

 Taylor23 foi o pioneiro da administração científica e um dos mais influentes. 

Os princípios da sua administração científica ofereceram a base para o modo de 

trabalhar por toda a primeira metade do século XX. Era também considerado como o 

“maior inimigo do trabalhador”, pois suas teorias visavam a padronizar as atividades 

de trabalho, para se atingir o melhor modo de fazer as coisas. Defendia cinco 

princípios básicos: transferência de toda responsabilidade da organização do 

trabalho do trabalhador para o gerente, utilização de métodos científicos para 

determinar a forma mais eficiente de fazer o trabalho, seleção da melhor pessoa 

para desempenhar o cargo, treinamento do trabalhador e fiscalização do 

desempenho do trabalhador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 
23 MORGAN, Gareth. Imagem da Organização. Tradução Cecília Whitaker Bergamini, Roberto Coda. 

São Paulo: Atlas, 1996 
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Teoria Clássica da Administração 

 

 A Teoria Clássica da Administração ou Escola dos Anatomistas e 

Fisiologistas da Organização era formada principalmente por executivos de 

empresas. Os mais importantes foram: Henry Fayol, James D. Mooney24 e Cel. 

Lyndall F. Urwick25. Tinham como objetivo aumentar a eficiência da empresa através 

da forma e disposição das pessoas dentro da organização e das suas inter-relações 

estruturais. Suas observações partem do topo para a base, predominando a atenção 

com a estrutura organizacional, com os elementos de administração, com  os 

princípios gerais de administração e departamentalização, defendendo a 

centralização de um chefe principal. 

 

 Os autores dessa escola acreditavam que a administração é um processo de 

planejamento, organização, direção, coordenação e controle. Utilizavam por base de 

suas descobertas uma combinação de princípios militares e de engenharia. 

 

 Toda crença básica da teoria da administração clássica e a sua aplicação 

moderna sugerem que as organizações podem ou devem ser sistemas racionais que 

operam de maneira tão eficiente quanto possível. Apesar de isso ser considerado o 

ideal, podemos afirmar que os teóricos clássicos acabaram dando pouca importância 

às pessoas dentro da organização. Enquanto freqüentemente reconhecem a 

necessidade de liderança, iniciativa, benevolência, a organização acabou por ser 

compreendida como um problema técnico. Reconheceram a importância de atingir 

um equilíbrio ou harmonia entre os aspectos humanos e técnicos da organização, 

através de processos de seleção e treinamento, mas sua principal orientação foi 

fazer com que os seres humanos se adequassem às exigências da organização 

mecanicista. 

 

 

 

 

____________________ 
24 CHIAVENATO, Op. cit. p. 94 
25 Id. Ibid. p. 88 
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 Henry Fayol26 é considerado o principal ícone da teoria clássica da 

administração. Trabalhou como diretor administrativo de uma grande mina de carvão 

na França e o emprego de métodos às suas pesquisas resultou na principal linha de 

sua atuação. Para ele, a organização baseia-se em: divisão de trabalho, autoridade, 

unidade de comando, unidade de direção, centralização e hierarquia ou cadeia 

escalar. 

 Os princípios da teoria clássica da administração foram representados na 

primeira metade do século XX, apesar de hoje seus fundamentos estarem muito 

difundidos27: 

 - Unidade de comando: Um empregado só deve receber ordens de um 

único superior; 

 - Hierarquia: A autoridade do superior sobre o subordinado caminha do topo 

para a base da organização; essa cadeia que é resultante do princípio da unidade 

de comando deve ser usada como canal de comunicação e de tomada de decisão: 

 - Amplitude de controle: O número de pessoas que se reportam a um 

superior não deve ser tão grande a ponto de criar problemas de comunicação e 

coordenação; 

 - Assessoria e linha: A pessoa de assessoria pode oferecer importante 

ajuda de orientação, mas deve ter cuidado para não violar a linha de autoridade; 

 - Iniciativa: Deve ser encorajada em todos os níveis da organização; 

 - Divisão do trabalho: A administração deve buscar atingir um grau de 

especialização de forma a permitir que se chegue aos objetivos da organização de 

maneira eficiente; 

 - Autoridade e responsabilidade: Deve-se levar em conta o direito de dar 

ordens e exigir obediência, chegando a um bom equilíbrio entre autoridade e 

responsabilidade. Não tem sentido dar a alguém a responsabilidade por um trabalho 

caso a essa pessoa não seja dada a adequada autoridade para executar tal 

responsabilidade; 

 - Centralização da autoridade: Até certo ponto sempre presente, devendo 

variar para permitir a máxima utilização das capacidades do pessoal; 

____________________ 
26 CHIAVENATO, Op. cit. p. 98 
27 MORGAN, Gareth. Imagem da Organização. Tradução Cecília Whitaker Bergamini, Roberto Coda. 

São Paulo: Atlas, 1996 

 



 27

 - Disciplina: Obediência, empenho, energia, comportamento e atitudes de 

respeito devem ser adptados aos regulamentos e hábitos da organização; 

- Subordinação dos interesses individuais aos interesses gerais: 

Através da firmeza, exemplos, acordos justos e constante supervisão; 

 - Eqüidade: Baseada na amabilidade e justiça para encorajar o pessoal nas 

suas responsabilidades; remuneração justa que leve a um bom moral, sem 

ocasionar gastos excessivos; 

 - Estabilidade e manutenção do pessoal: Para facilitar o desenvolvimento 

das habilidades; 

 - Espírito de união: Para facilitar a harmonia como uma base de 

fortificação. 

 

 Em resumo, as duas teorias, apesar de serem vendidas em sua época como 

as melhores maneiras de organizar, se forem olhadas detalhadamente, descobre-se 

que tais princípios administrativos muitas vezes se encontram nas bases de muitos 

dos modernos problemas organizacionais. 

 Organizações sociais perfeitas e distintas não seriam entendidas se os seus 

membros não trocassem informações entre si, não só por uma questão de 

sobrevivência individual, mas para a manutenção e desenvolvimento de funções que 

exigem, pela própria natureza, a cooperação de outros, como a reprodução e 

provisionamento de reservas alimentares. 

 

 
 2.2. COMUNICAÇÃO 
 
 
 2.2.1. Teorias da Comunicação 
 

 O termo “comum” (do latim communis) deu origem às palavras comunidade, 

comunhão e comunicação. Quando nos comunicamos estamos tratando de 

estabelecer uma comunhão, isto é, uma identificação, uma sintonização com 

alguém. Se o conseguirmos, teremos constituído o cerne de uma comunidade. 
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 Comunicar significa, também, partilhar, isto é, compartir com alguém um 

certo conteúdo de informações, tais como pensamentos, idéias, intenções, desejos e 

conhecimentos. Através de um ato de comunicação, experimentamos o sentido de 

uma comunhão com aquele a quem nos dirigimos, porque com ele passamos a ter 

algo em comum. O ato comunicativo responde a uma necessidade  vital de todo 

homem, independentemente de seus objetivos no comércio de suas experiências e 

saberes. No processo de comunicação quem comunica é o receptor28. O chamado 

comunicador, a pessoa que emite a palavra, não comunica, ele pronuncia. Se não 

tiver alguém para ouvir não há comunicação, apenas ruído. 

 A comunicação é um processo social de troca de sentidos. Esses sentidos 

se apresentam sob a forma de signos, que são levados para alguém e assim 

retribuídos. Comunicação é diferente de informação, pois para se existir 

comunicação, necessariamente precisa haver troca (feedback). Já a informação 

mostra-se como uma via de mão única, com o objetivo de somente informar. 

 Por isso é importante refletir sobre essa diferenciação quando falarmos de 

comunicação propriamente dita. Precisamos saber quais processos estamos 

utilizando nos variados momentos de nosso dia-a-dia , e se, realmente estamos nos 

comunicando ou apenas gerando uma informação. 

 No princípio, a comunicação era trabalhada através de gestos e de 

oralidade. Mas o homem passou a sentir necessidade de se comunicar de outras 

maneiras, onde a própria evolução das civilizações proporcionou isso. Foram então 

criados os códigos de comunicação, a escrita e a imagem, onde a escrita sempre 

esteve intimamente ligada ao saber, e a imagem com a representação daquilo que 

se quer mostrar e associada à informação e à diversão. 

 Para que a comunicação seja eficiente, há de se ter domínio sobre os 

códigos e utilizar-se dele para obter o retorno dessa comunicação, confirmando que 

ela é o que o outro entende. 

 

 

 

____________________ 
28 CULLIGAN, Mathew J. Administração de volta às origens: a arte perdida da liderança. São Paulo: 

Best Seller, 1988. 
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 Podemos dizer, também, que a comunicação é um processo social e 

político. E pudemos observar esses processos através dos tempos, principalmente, 

quando abordamos modernidade e pós-modernidade, caracterizada pela nova 

ambiência que se consolidou na passagem entre essas duas etapas. A modernidade 

tem como princípio o tempo linear: a vida, a seqüência da vida. O princípio da pós-

modernidade é exatamente a mudança desse tempo: ao invés de linear, figura-se o 

tempo individual29. Na modernidade era o ser, era o adiar para amanhã; na pós-

modernidade é o viver, é o aqui, o agora. Mudam-se os valores, a forma de interagir 

entre os indivíduos. O estar junto fica cada vez mais difícil nos moldes da pós-

modernidade, pois quem rege o coletivo é a mídia. Com base nos estudos sobre 

essa transição, que não chega a ser completa, pois ambos conseguem conviver em 

um mesmo tempo, observamos que “não importa quem você é ou quem você seja, o 

que importa é como você se produz para mostrar quem você é”. Você passa a ser o 

que você mostra. Essa realidade faz parte do grande cenário das comunicações, 

suas variáveis e interferências. 

 Segundo Bernard Voyenne30: “Viver em sociedade é comunicar. Um grupo 

pode, a rigor, abster-se de intercambiar bens materiais. Mas se não troca  

informações, idéias e emoções, desaparecerá o próprio laço social, nada mais 

existindo em comum entre os membros deste grupo e, conseqüentemente, também 

desaparecerá a comunidade”. 

 A comunicação é, assim, aquilo que cria e mantém a comunidade, as 

organizações, ou seja, o agrupamento humano de interesse coletivo, cujas normas 

são por todos os membros acatada, tornando-se a conduta geral e de cada um, e 

em particular, um patrimônio comum. 

 

 

 

 

____________________ 
29 SOUSA, Mauro Wilton. Novas linguagens. São Paulo: Salesiana, 2001. 
30 BELTRÃO, Luiz. Teoria geral da comunicação. Brasília: Thesaurus, 1982. 3 ed. P. 56 
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 A comunicação é um dos mais penetrantes, complexos e importantes 

aglomerados presentes em nosso comportamento. É a nossa aptidão para 

comunicar em um nível superior que separa os seres humanos dos outros animais. 

As nossas vidas cotidianas são afetadas de maneira mais séria pelas nossas 

próprias comunicações de pessoas distantes e desconhecidas. É um fato da vida 

que estamos vinculados por nossas mensagens e pelas mensagens dos outros. Se 

existe a necessidade do conhecimento a cerca de nosso mundo, essa necessidade 

estende-se a todos os aspectos do comportamento humano, especialmente a 

comunicação. 

 

 O processo de comunicação é extremamente complexo e por isso necessita 

para sua compreensão, além das “regras” que servem de receita, uma compreensão 

do que acontece durante a comunicação e uma capacidade de adaptação a esses 

acontecimentos. 

 A comunicação consiste num processo ubíquo (presente em todas as 

partes) e complexo31. Não podemos dizer que há uma teoria final sobre a 

comunicação, e nem que há a melhor teoria, pois a comunicação não é um ato 

singular e unificado, mas um processo constituído por numerosos aglomerados de 

comportamentos. 

 No texto de Dencker32, podemos dizer que há um importante resumo do 

papel da comunicação no processo de desenvolvimento do próprio homem e de 

suas relações: “A comunicação eficiente é uma condição indispensável para a 

defesa dos interesses, que sejam públicos ou privados. Já em Atenas, os sofistas 

ensinavam uma técnica especial que habilitava o cidadão a vencer seus adversários 

e persuadir os interlocutores, defendendo eficazmente seus interesses: a técnica da 

palavra. Os sofistas exerciam e ensinavam a exercer uma função crítica, adestrando 

o cidadão na polêmica e na controvérsia”. 

 

 

____________________ 
31 LITTLEJOHN, Stephen W. Fundamentos teóricos da comnunicação humana. Tradução Álvaro 

Cabral. Rio de Janeiro: Zahar, 1982. 
32 DENCKER, Ada de Freitas Maneti. Métodos e técnicas de pesquisa em turismo. São Paulo: Futura, 

1998. 
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 2.2.2. Trajetória das Comunicações 

 

 No início da década de 1970, empregava-se a expressão comunicação 

empresarial. Mas com o desenvolvimento da área, a evolução dos modelos e a 

multiplicação das estruturas de comunicação, passou-se então a utilizar a 

terminologia “comunicação organizacional”. 

 As ferramentas da comunicação, em razão do crescimento de sua 

importância como algo significativo para o desenvolvimento das empresas, 

passaram então a assumir um importante papel em organizações como sindicatos, 

associações, federações, confederações, escolas, clubes e partidos políticos. Por 

isso a transformação do termo empresarial para organizacional, tornando a 

designação mais abrangente e apropriada para essa nova realidade. 

 Segundo Torquato33, “a história da comunicação organizacional no Brasil é a 

própria história do desenvolvimento econômico, social e político nas últimas 

décadas”. 

 No final da década de 1960, como reflexo da industrialização do Sudeste, o 

conceito de comunicação começa a aparecer com as empresas, dando início a um 

novo processo de interlocução com seus públicos externos. Passaram a perceber a 

forte relação que existia entre elas e a sociedade, quando dizia a seus empregados 

para se orgulharem do local onde trabalhavam e de mostrar para seus consumidores 

a qualidade de seus produtos e serviços. 

 Apesar dessa consciência, o dinheiro para investir em comunicação de uma 

maneira eficiente ainda era pouco para fazer comunicação interna e externa com o 

mesmo valor financeiro do investimento. 

 As multinacionais começaram a ingressar fortemente no país, contribuindo 

para a sofisticação e ampliação dos programas de comunicação, iniciando também o 

ciclo de fortalecimento conceitual e da divisão de verbas. 

 

 

 

____________________ 
33 REGO, Francisco Gaudêncio Torquato do. Tratado de comunicação organizacional e política – São 

Paulo: Thomson Pioneira, 2002. p.2 
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 Esse impulso resultou no Brasil em um dos mais aperfeiçoados sistemas de 

comunicação organizacional do mundo globalizado. Torquato34 defende que o 

processo de evolução do sistema de comunicação se deu através dos seguintes 

períodos: 

 1950 – As empresas direcionam todas as suas forças para os produtos, 

deixando a imagem de organização para segundo plano; 

 1960 – Houve um realinhamento na linguagem publicitária, passando-se a 

trabalhar de modo mais efetivo o conceito das organizações. A marca passou a ser 

fator decisivo de compra e não mais só o produto por si mesmo; 

 1970/1980 – A comunicação se consolidou como estratégica dentro das 

organizações; 

 1990 – Inicia-se uma nova jornada da comunicação estratégica dentro das 

organizações, onde os focos de atuação se modificaram baseados nos conceitos de 

transparência e visibilidade.  O importante é obter os resultados planejados, 

independente de quem sejam os profissionais. Essa época foi marcada pela 

globalização e todos os seus efeitos perante as organizações e mesmo sobre a 

sociedade. 

 

 2.2.3. Globalização e sua Importância no Crescimento da Comunicação
      Estratégica 
 Os primeiros passos significativos rumo a uma economia global remontam 

aos séculos XV e XVI, com a expansão ultramarina européia. O processo acentua-

se nos séculos XVIII e XIX, com a Revolução Industrial. Mas a interdependência 

econômica dos países só é de fato percebida em 1929, quando ocorre a quebra da 

Bolsa de Nova York. A depressão econômica norte-americana propaga-se pelo 

mundo, gerando queda nos negócios e desemprego em escala planetária. 

 Tendo como pano de fundo o novo cenário montado após a II Guerra 

Mundial (1939-1945), com a divisão do planeta em duas esferas de influência, a 

norte-americana e a soviética, em 1947 foi assinado o Acordo Geral de Tarifas de 

Comércio (Gatt), do qual se originaria, em 1995, a Organização Mundial do 

Comércio (OMC). Os países signatários comprometem-se a derrubar tarifas 

alfandegárias, no mais importante passo para a abertura dos mercados.  

____________________ 
34 Id.ibid. p.3 
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 O processo de integração acentua-se a partir dos anos 1990 com  a etapa 

da revolução tecnológica, especialmente no setor de telecomunicações. As trocas de 

informações (dados, voz e imagens) tornam-se quase instantâneas, encurtando 

distâncias e agilizando negócios. Entre 1950 e 1999, o volume” total das transações 

comerciais salta de 61 bilhões de dólares para 5,6 trilhões de dólares. 

 O fim abrupto da antiga União Soviética e do chamado bloco socialista, no 

início da década de 1990, acentua o processo de globalização, agregando a 

economia desses países à esfera capitalista. Muito menos traumática, porém tão ou 

mais impactante, é a abertura gradual e organizada do gigantesco mercado chinês, 

promovido desde o fim da década de 1970 pelas reformas econômicas, então 

comandadas por Deng Xiaoping35. 

 Um capítulo importante da globalização é a criação dos blocos econômicos 

regionais, em especial a União Européia, que a partir de 1992 elimina barreiras à 

circulação de mercadorias, capitais e mão-de-obra entre países membros. E no dia 

1º de janeiro de 2002 coloca em circulação o “euro”, integrando monetariamente 12 

nações do continente. 

 Junto com a expansão do comércio ocorre uma notável intensificação do 

fluxo de capitais entre os países. Os grandes grupos empresariais ampliam suas 

operações, estabelecendo filiais em quase todos os continentes. Para custear essa 

expansão, buscam recursos no mercado financeiro, que se torna uma instância 

onipresente no novo cenário global. Sob o impacto da ideologia neoliberal e sua 

teoria do “Estado mínimo” preconizado por organismos globais, como o Fundo 

Monetário Internacional (FMI), governos de dezenas de países privatizam empresas 

estatais, desobrigando-se de atividades como a geração de energia, a distribuição 

de água e o tratamento de esgoto, a coleta de lixo e as telecomunicações. E 

reduzem subsídios e gastos sociais. 

 

 

____________________ 
35 Em 1904, Deng Xiaoping nasceu numa família camponesa rica no distrito de Guang’an, província 

de Sichuan, centro da China. Quando tinha 16 anos de idade, ele foi à Europa para estudar, incluindo 

a França e a ex-União Soviética. Na França, ele recebeu o pensamento comunista e participou no 

Partido Comunista. Em 1927, Deng Xiaoping regressou à China, entregando-se à revolução. Por 20 

anos ele foi um dos mais importantes oficiais de alta patente do exército do Partido Comunista. 
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 A “mundialização” modifica profundamente o funcionamento das empresas. 

Por causa das fusões, aquisições e redefinições do processo produtivo e, em alguns 

setores que exigem maior emprego de mão-de-obra, em virtude da migração das 

unidades fabris para os países em desenvolvimento, grandes conglomerados 

reduzem substancialmente o quadro de funcionários. Ao mesmo tempo, a 

informatização e automação das empresas, o emprego intensivo das 

telecomunicações e a agilização dos transportes, a descentralização e terceirização 

de várias atividades levam a produtividade humana às alturas. 

 A globalização é uma tendência intrínseca do capitalismo. As principais 

críticas que lhe são feitas se referem ao fato de ela privilegiar uma minoria em 

detrimento da imensa maioria. Segundo os críticos, a globalização, tal como vem 

ocorrendo, acentua as desigualdades entre ricos e pobres no interior dos países e 

entre nações ricas e pobres em escala global. 

 Este processo macroeconômico traz como condição crucial para as 

empresas a rápida difusão de novos meios de comunicação, forçando as 

organizações a abandonarem o amadorismo e contar com profissionais 

especializados em comunicação, capazes de fazer as mediações com os diferentes 

públicos, tratando a comunicação organizacional com o seu devido respeito e 

importância. 

  

 2.2.4. Comunicação Organizacional: Importância, Estratégica e 
      Ferramentas 

 

 Tendo em vista todos os processos históricos, sociais e políticos que de 

alguma maneira intervieram no desenvolvimento da comunicação organizacional que 

presenciamos hoje, podemos afirmar que a fundamentação desse processo ao 

longo dos anos recebeu a devida importância visto a obtenção dos fins previstos nos 

objetivos. 

 Para justificar a importância da comunicação dentro de uma organização, 

podemos facilmente descrever porque uma empresa precisa utilizar-se da 

comunicação e o que ela poderá alcançar com isso. Através da boa utilização da 

comunicação, estrategicamente pensada, a empresa consegue: motivar seus 

funcionários, fidelizar clientes, gerar lucros, destacar-se da concorrência e ser aceito 

pela comunidade onde se insere. 

 



 35

 Essa comunicação estrategicamente estruturada auxilia na divulgação da 

imagem e da marca de uma maneira única, que será transmitida e aceita igualmente 

por todos os seus públicos. Esse é o grande desafio que devemos pensar ao 

elaborar os processos de comunicação dentro de uma organização. 

 Encontramos a divisão da comunicação conforme o objetivo que pretende 

obter: 

 - Comunicação Estratégica: posicionar a marca; 

- Comunicação Institucional: criar, manter ou ampliar a imagem pública de 

uma instituição; 

- Comunicação Motivacional: envolver os colaboradores nos objetivos e      

metas empresariais, conhecidas também como Comunicação Interna; 

- Comunicação Mercadológica: tornar o produto mais conhecido, visando o 

aumento de consumo e voltado exclusivamente para o mercado. 

  

 Para que as ações da empresa resultem nos objetivos planejados, é 

importante a preparação de um planejamento estratégico de comunicação, que 

serve para entender o mercado, o público e o ambiente onde essa organização se 

insere e, principalmente, podermos mensurar os resultados obtidos. Sem um 

planejamento adequado à realidade da empresa, as ações podem acontecer 

isoladamente, o que não demonstra que esse planejamento está sendo usado como 

meio, o seu principal objetivo, para se atingir um determinado fim. O desafio da 

comunicação é perseguir o objetivo da empresa, seu negócio principal, seja ele o 

lucro, a consolidação da marca, o lançamento de novos produtos ou qualquer outro 

objetivo que a empresa almeja e não simplesmente produzir uma ação. A 

comunicação estratégica gera valor para a empresa, pois busca resultados nos 

negócios. 

 A estratégia de comunicação consiste no plano da empresa para transmitir 

as notícias para seus públicos. A estratégia define quem são esses públicos, por que 

é importante comunicar-se com eles, quando e onde a comunicação deve acontecer, 

quem é responsável pelas comunicações, o que deve ser dito e qual é o vínculo com 

as metas comerciais. Essas diretrizes auxiliam a criação de um plano estratégico 

centrado em informações reais e baseado nos objetivos globais e segmentados. 
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 A sinergia é um importante componente para a obtenção da eficácia 

organizacional. O uso sinérgico da comunicação, além de melhorar as condições 

dos atos comunicativos, estabelece eficientes sistemas de coordenação, gera 

respostas mais imediatas e reduz substancialmente os custos de quaisquer dos 

programas em andamento. Segundo Torquato36, “o retorno potencial sobre o 

investimento de uma empresa integrada é superior ao retorno combinado que seria 

obtido se o mesmo volume de recursos monetários fosse investido na fabricação dos 

mesmos produtos por uma série de empresas independentes”. 

 A equipe do Executive Communication Course, American Management 

Association37, estabeleceu os 10 mandamentos da comunicação, oportunos para 

ilustrar a melhor maneira de se obter sucesso através dela: 

 I. Antes de se comunicar, procure ter idéias claras. 

 II. Examine a verdadeira intenção de cada comunicação. 

III. Considere a totalidade do ambiente físico e humano enquanto se 

comunica. 

IV. Ao planejar as comunicações, consulte outras pessoas, se achar 

conveniente. 

V. Enquanto se comunica, tenha cuidado de acentuar o conteúdo básico da 

sua mensagem. 

VI. Aproveite a oportunidade para assimilar do seu ouvinte idéias ou 

sugestões que possam ajudá-lo. 

VII. Siga de perto os efeitos da comunicação. 

VIII.Comunique bem hoje e amanhã. 

IX. Assegure-se de que suas ações apóiem suas comunicações. 

X. Procure não só ser compreendido, mas também compreender – seja um 

bom ouvinte. 

 

 

 

_____________________ 
36 REGO, Francisco Gaudêncio Torquato do. Comunicação empresarial, comunicação institucional: 

conceitos, estratégias, sistemas, estrutura, planejamento e técnica – São Paulo: Summus, 1986. p.43 
37 CHINEM, Rivaldo. Marketing e divulgação da pequena empresa: como o pequeno e o 

microempresário podem chegar à mídia. São Paulo: Senac, 2002. p.23  
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Podemos afirmar que hoje existem inúmeras formas de se estabelecer uma 

comunicação com o público desejado. As experiências vividas através das décadas 

apresentaram os resultados que cada uma pode gerar, se aplicadas de maneira 

concisa e elaborada. 

Como exemplos, podemos citar algumas delas: 

- Publicações de uma maneira geral, como revistas, jornais, boletins,

 newsletters. Que podem ser tanto institucionais como de produtos; 

- Publicidade / Propaganda, propriamente ditas; 

- Assessoria de imprensa; 

- Patrocínios; 

- Marketing direto; 

- Eventos - entre eles coffee-break, palestras, simpósios; 

- Feiras – onde há uma visibilidade do seu público dentro de um cenário

 macro; 

- Promoção; 

- Treinamentos; 

- Merchandising; 

- Internet – englobando sites e e-mail marketing; 

- Vídeos institucionais, entre outros. 

 

Todas as ações de comunicação podem ser medidas dentro de sua 

realidade. Não podemos comparar a medição de uma ação de comunicação com a 

venda de um produto. O segundo pode ser facilmente medido observando-se o valor 

em dinheiro das vendas, comparado ao valor investido na produção, além da 

quantidade comercializada. Já com as ações de comunicação, que visam atingir 

pessoas e seus costumes, alterando conceitos ou atitudes, requer uma medição de 

longo prazo, onde serão observados os hábitos e a concorrência, a lembrança da 

marca em pesquisas de marketing, e após uma longa investida, observar o aumento 

das vendas e reconhecimento desse público consumidor. 
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Quando falamos consumidor, queremos ser mais abrangentes do que 

centrar somente naqueles que consomem ou compram determinado produto ou 

utilizam determinada empresa. Queremos dizer que são todos aqueles que, de 

alguma maneira, consomem a marca ou a imagem de uma organização, em todos 

os seus sentidos. Podemos dizer que, se uma pessoa fala ou lembra-se de uma 

instituição financeira que auxilia a educação em comunidades carentes, uma parte 

do trabalho da comunicação alcançou seu resultado. Essa pessoa pode se tornar 

um futuro cliente da empresa, pelo simples fato de concordar com os valores 

transmitidos por ela, pois se igualam aos seus. 

Os objetivos de se medir a comunicação são: aperfeiçoar o planejamento 

existente, ajustar o foco e estratégias, incrementar resultados e melhorar a gestão. E 

ela pode ser medida com a utilização de ferramentas presentes no mercado como: 

as pesquisas qualitativas e quantitativas, entrevistas, pré-testes e auditorias de 

opinião. Cada um desses medidores deve ser utilizado conforme seus públicos e 

aplicações, além de utilizarem metodologia científica para tal. 

Como toda medição, há grandes possibilidades de também se identificar a 

má comunicação organizacional. E ela é uma das que mais custa para a empresa. 

Mas como não são registrados pela contabilidade, se não há uma pesquisa e um 

acompanhamento, fica quase impossível de se saber da sua existência, não 

conseguindo evitar ou reduzi-la. Basta pensar no tempo gasto em reuniões para 

esclarecer papéis mal redigidos, nos trabalhos perdidos e refeitos por falhas de 

comunicação, no número de chamadas que os clientes fazem às empresas por não 

terem compreendido uma carta ou um manual de instruções, mensagens 

publicitárias ineficientes e razão da má qualidade de textos, enfim, uma série de 

fatores que colocam em risco o planejamento de comunicação, isso quando ele 

existe. 

A responsabilidade da comunicação organizacional é muito importante para 

ser considerada uma exclusividade de umas poucas pessoas ou de uma área. Ela 

deve ser delegada a todos os funcionários da instituição. É claro que, apesar dessa 

participação geral, precisamos contar com a pessoa certa que analise a 

comunicação da empresa globalmente e que tenha base teórica para fundamentar 

todas as ações. 
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É nesse ponto que a comunicação se faz eficiente como ferramenta de 

crescimento e manutenção de marcas e, por que não, de pessoas? O objetivo é 

apresentar a importância da comunicação no processo de formação de pessoas, 

mais especificamente líderes, e como esse conhecimento pode manter e elevar os 

graus de liderança dessa pessoa, tornando-a um modelo a ser seguido e respeitado. 

 

2.3. LIDERANÇA 
 

2.3.1. Liderança: Um Breve Panorama Histórico 
 

O interesse pelo assunto liderança tem uma longa história, mas seu estudo 

sistemático é recente. Embora a primeira investigação empírica de liderança tenha 

sido publicada em 1904, foi durante a I Guerra Mundial que esse setor recebeu 

impulso. No período entre as duas guerras mundiais, deu-se a maior importância à 

identificação de traços de liderança e ao modo como os homens se alçam a 

posições de chefia38. 

Podemos comentar sobre alguns dos grandes líderes que surgiram durante 

toda a história da humanidade, que de alguma maneira interferiram no curso dessa 

história e realizaram seus desejos e ideais. 

Alexandre o Grande39, nascido em 356 a.C. na Macedônia, filho do Rei 

Felipe II, cedo se destacou como um rapaz inteligente e corajoso. Aristóteles foi o 

responsável por sua educação, ensinando-o várias disciplinas como: retórica, 

política, ciências, medicina e geografia. Na arte da guerra recebeu lições de seu pai, 

militar experiente e corajoso, que lhe transmitiu conhecimentos de estratégia e lhe 

revelou os dotes de comando. 

Com apenas dezoito anos, Alexandre o Grande, no comando de um 

esquadrão, venceu o batalhão de Tebas em Queronéia. Depois do assassinato de 

seu pai, Alexandre subiu ao trono da Macedônica e iniciou uma expansão territorial 

do reino. Conquistou o Império Persa, Síria e Egito. Fundou Alexandria, cidade que 

converteu em um dos grandes focos culturais da antigüidade. 

____________________ 
38 CHIAVENATO, Idalberto. Teoria Geral da Administração. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1979. 
39 www.hiostoriageral.hpg.ig.com.br/quadro_2/idade_antiga/personas_antigas/alexandre 
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Foi proclamado rei da Ásia e sucessor da dinastia persa ao enfrentar e 

derrotar, pela segunda vez, Dario III. Chegou até a Índia, onde fundou colônias 

militares e cidades. 

Alexandre o Grande morreu na Babilônia e o império que com tanto esforço 

edificou e que produziu a harmoniosa união do Oriente e do Ocidente, começou a 

desmoronar, pois só um homem com as suas qualidades poderia governar território 

tão amplo e complexo. 

Mahatma Gandhi40, líder pacifista indiano e principal personalidade da 

independência da Índia. Lutou pelos direitos humanos através da resistência 

passiva, pregando a não-violência como forma de luta. Foi condenado à prisão e 

libertado em 1924. Em 1930 liderou uma marcha para o mar, fazendo com que 

milhares de pessoas andassem mais de 320 quilômetros pata protestar contra os 

impostos sobre o sal. 

Foi morto em 1948 por um nacionalista hindu que não aceitou a divisão do 

Paquistão. Conhecido por seu povo como “Mahatma” (grande alma), foi sem dúvida 

um dos indianos que mais influência teve em nossos dias. 

Nelson Mandela41 foi o primeiro presidente negro da República da África do 

Sul e líder do Congresso Nacional Africano (CNA). Foi símbolo de resistência negra 

à ocupação branca na África do Sul, onde foi implantada, desde 1911, a política de 

segregação racial chamada “apartheid” (“separação” em africâner). 

Em 1962, foi preso e condenado à prisão perpétua. Não aceitou negociar 

liberdade, alegando que acordos só poderiam ser feitos por homens livres. Em 1990, 

foi libertado em meio à política de desmantelamento do apartheid, conduzida pelo 

presidente Frederick Williem de Klerk. Em 1994, assume a presidência da África do 

Sul. 

 

 

 

 

  

_____________________ 
40 www.culturabrasil.pro.br/gandhi
41 www.geocities.yahoo.com.br/discursus/perstext/mandeper 
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 Charles de Gaulle42, militar e político francês, iniciou desde jovem sua 

carreira das armas. Foi prisioneiro dos alemães durante parte da I Guerra Mundial. 

Tomada a França pelos alemães, fugiu para a Grã-Bretanha onde inicia um 

chamado para que o povo francês continuasse na guerra juntamente com a Grã-

Bretanha. Dois anos mais tarde, todos os grupos da resistência interior francesa o 

reconhecem como chefe. 

Em 1944, recuperada a cidade de Paris, forma seu primeiro governo e, após 

a vitória, organiza um referendo que reclama uma nova Constituição. Entre 1958 e 

1969 é presidente da república e, neste período, concede a emancipação às 

colônias africanas. 

Abraham Lincoln43 é lembrado como presidente que emancipou os escravos 

nos Estados Unidos, considerado como um dos inspiradores da moderna 

democracia e uma das maiores figuras da história americana. 

Ao iniciar seu governo em 1861, enfrentou o separatismo de sete estados 

escravistas do sul, que teve de enfrentar, após tentativas de negociação, com um 

exército de apenas mil homens, vontade, profunda fé e confiança no povo. Em um 

só ano, decuplicou o Exército, organizou a Marinha e obteve recursos. 

Lincoln foi reeleito presidente em 1864. Morreu assassinado em 1865 

quando assistia a um espetáculo de teatro. 

Adolf Hitler44, ditador alemão considerado o único responsável pela segunda 

Guerra Mundial. Hitler teve pouco rendimento na escola e não recebeu certificado, 

interrompendo seus estudos aos 16 anos, não conseguindo ingressar na Academia 

de Artes. Foi rejeitado pelo exército da Áustria ao primeiro chamado mas quando 

começou a guerra de 1914 apresentou-se como voluntário do exército alemão, 

iniciando sua empreitada militar, sendo condecorado por duas vezes com a cruz de 

ferro. 

 

 

 

 

____________________ 
42 www.vidaslusofonas.pt/charles_de_gaulle 
43 www.e-biografias.net/biografias/abraham_lincoln 
44 www.cobra.pages.nom.br/fc-hitler 
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Ingressou no Partido Nazi, onde era encarregado da propaganda do partido. 

No começo não foi bem aceito mas os dirigentes, conscientes de que o futuro do 

partido dependia do seu poder de organizar a publicidade para conseguir fundos, 

deram a Hitler a presidência com poderes ilimitados. Foi então que decidiu criar um 

movimento de massa. 

Hitler engajou-se em uma incansável propaganda através do jornal do 

partido e, por meio de uma sucessão de comícios, desenvolveu seu talento único 

para magnetizar e liderar massas, rapidamente crescendo de uma audiência de uns 

poucos interessados para milhares de seguidores. Assumiram ao seu lado vários 

líderes nazistas que mais tarde seriam julgados ou acusados de crimes de guerra. 

Ele considerava a desigualdade entre as raças e os indivíduos como parte 

de uma imutável ordem natural e exaltava a raça ariana como o único elemento 

criativo da humanidade. Toda moralidade e verdade eram julgadas por este critério: 

de acordo com o interesse e preservação do povo. O maior inimigo do Nazismo era 

o rival Marxismo. Além do Marxismo, ele via os Judeus como seu maior inimigo, 

considerando-os a própria encarnação do mal. 

Hitler buscava uma nova ordem mundial, criou os campos de concentração, 

matou milhões de pessoas e acabou perdendo o controle da situação por não querer 

enxergar a organização dos outros países. 

Juscelino Kubitschek45 foi prefeito de Belo Horizonte em 1940, onde 

executou obras de grande repercussão e ganhou fama de modernizador. Em 1950, 

lançou-se ao governo de Minas Gerais. 

O espírito conciliador despertava inveja. Até os adversários admitiam: 

bastava conhecer sua simpatia para baixar a guarda. O jeito amável, aliado a 

promessas desenvolvimentistas, explicam os milhões de votos nas eleições 

presidenciais em 1955. 

No seu governo enfrentou a resistência de oficiais da Aeronáutica, deu 

anistia a todos os golpistas, desenvolveu a indústria automobilística, aumentou em 

quinze vezes a produção de petróleo e construiu as hidrelétricas de Furnas e Três 

Marias. 

 

____________________ 
45 www.terra.com.br/istoe/biblioteca/brasileiro/lideres/est1 
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Um exemplo atualíssimo de líder é o nosso Presidente da República, Luiz 

Inácio Lula da Silva. Foi o líder sindical mais destacado que o país conheceu e 

presidente de honra do Partido dos Trabalhadores. Esteve à frente das grandes 

greves do ABC, que paralisavam duzentos mil trabalhadores. 

E muitos outros líderes, como Napoleão Bonaparte, Patton, Elisabete I, que 

influenciaram profundamente a história de seus países46. 

Tanto na sociedade quanto dentro das organizações, as pessoas tendem a 

se apoiar em seus líderes e no desempenho deles. A influência exercida por líderes 

eficientes é demonstrada com freqüência e de forma impressionante, em escala 

nacional, pela história de todos os países e, em escala local, pelo passado de todas 

as organizações. 

 

2.3.2. Liderança nas Organizações 
 

Os muitos anos de estudos e pesquisas sobre liderança mostraram que há 

uma dificuldade de estabelecermos uma definição única para esta tarefa. São muitos 

os fatores que cercam um processo de liderança, tornando a sua significação 

abrangente, o que permite ser trabalhada como um processo complexo e de suma 

importância dentro das organizações e da própria sociedade. 

O que observamos é que, dos muitos autores que escreveram sobre o tema, 

muitos pontos em comum são verificados. O que difere um dos outros são 

características pontuais, ora na personalidade do líder, ora na determinância da 

situação e, até mesmo, na capacidade de obter resultados. 

Cowley, em 192847, dizia que “líder é o que consegue fazer com que outros 

o sigam”. Análise um pouco simplista visto as dificuldades de realizar essa tarefa. 

Já em 1948, Stogdill48 definiu liderança como “o processo de influir nas 

atividades do grupo com vistas ao estabelecimento e ao alcance de suas metas”. 

 

____________________ 
46 FIEDLER, Fred Edward. Liderança e administração eficaz. São Paulo: Pioneira: Editora da 

Universidade de São Paulo, 1981. 
47 FIEDLER. Op.cit. 
48 Id.Ibid. 
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Em 1950, Homas49 descreveu que “o líder é aquele que melhor realiza as 

normas que o grupo valoriza; essa conformidade lhe confere seu posto elevado, que 

atrai as pessoas e implica o direito de assumir o controle do grupo”. 

 

Para Hemphill, em 195450, “liderança é a tomada de iniciativas que resultem 

em um padrão homogêneo de integração em grupo voltada para a solução de 

problemas mútuos.” 

Todas essas definições de liderança nos mostram dois importantes 

elementos em comum, analisados até essa época: 

1. Liderança constitui uma relação entre pessoas em que influência e poder 

estão distribuídos de forma desigual, porém legítima. O poder do líder pode 

acontecer por consentimento do grupo, através de um contrato de trabalho 

ou por força de lei; 

2. Não há líderes isolados. Sempre precisa haver seguidores ou 

subordinados, que consistam, de forma explícita ou não, nessa relação de 

influência. 

 

Segundo George R. Terry, em 196051, “a liderança é a atividade que leva a 

influenciar as pessoas para que tenham disposição para lutar por objetivos de 

grupo”. Inicia, pelo que podemos observar, as definições que mesmo não 

explicitando, deixam a entender que existem mais coisas envolvidas no processo de 

liderança, além de um cargo e subordinados. 

A partir da década de 60, começam a surgir novas visões de liderança, 

caracterizada como situacional. 

 

 

 

____________________ 
49 FIEDLER. Op.cit. 
50 Id.ibid. 
51 HERSEY, Paul. Psicologia para administradores de empresa: a utilização de recursos humanos. 

Paul Hersey e Kenneth H. Blanchard. Tradução Dante Moreira Leite. São Paulo, EPU: Rio de Janeiro, 

Fundação Nacional de Material Escolar, 1974, 1976 reimpressão. P. 85 
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 Tannembaum, Wischler e Massarik definem liderança como “a influência 

interpessoal exercida em uma situação, e dirigida, através do processo de 

comunicação para a realização de objetivo ou objetivos especializados”52. 
 

Para eles, a liderança sempre envolve tentativas por parte do líder 

(influenciador) para afetar (influenciar) o comportamento de um seguidor 

(influenciado) ou seguidores em uma situação. Essa é uma definição generalista, 

pois é capaz de definir e, ao mesmo tempo, ser aplicável a todas as relações 

interpessoais em que se experimenta a tentativa de influência. 

 

Esses autores propõem três critérios para avaliar a situação53: 

 

1. O próprio gerente (líder): a forma como o líder se comporta é 

influenciada, principalmente, por sua formação, conhecimento, valores e 

experiências. E as forças que atuam nesse sentido são: os sistemas de 

valores, a confiança nos subordinados, as tendências de liderança e a 

segurança; 

 

2. Os funcionários: as características deles influenciam a escolha e a 

eficácia do estilo de liderança. Para os autores, o dirigente deveria 

proporcionar maior participação e liberdade de escolha para os funcionários, 

quando estes apresentarem características como: capacidade de identificar 

os objetivos da organização, desejo de assumir responsabilidades e tomar 

decisões, experiência para resolver o problema eficientemente, entre outras; 

 

 

 

 

 

 

____________________ 
52 Id. Ibid. p.86 
53 MAXIMIANO, Antonio César Amaru – Introdução à administração – São Paulo: Atlas, 2000. 5ª ed. 

p. 412 
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3. A situação: o clima da organização, a eficácia do grupo de trabalho, a 

natureza da tarefa e a pressão do tempo, caracterizam a situação dentro da 

qual os estilos funcionam com maior ou menor eficácia. 

                      
    Autoritário         Democrático   

    
Orientado pela 
Tarefa 

 
Orientado por Relações 

  
 
               

  
    

                      
Fonte 
de     Uso da Autoridade            
Autoridade   pelo Líder             
             Área de Liberdade    
              para os Subordinados   
                      
                      
                      
                      
                      
                      
    O líder toma   O líder O líder  O líder  O líder O líder      

    as decisões  
O líder 
"vende" apresenta apresenta  

apresenta 
o 

define 
limites: permite que    

    e depois  a decisão idéias e decisão problema,  pede que o  
os 
subordinados  

    apresenta aos  
solicita 
perguntas 

provisória  
sujeita à 
mudança recebe  grupo tome 

funcionem 
em   

    subordinados   
sugestões 
e decisões 

limites 
definidos  

        
toma 
decisão  pelo superior  

               
Figura 1 – Quadro de Tannenbaum 

Neste quadro as ações estão relacionadas ao grau de autoridade do líder e 

a quantidade de liberdade do líder à disposição de seus subordinados para alcançar 

essa decisão. 

Segundo Fred E. Fiedler54, que desenvolveu o Modelo de Contingência de 

Eficácia de Liderança, “na linguagem do leigo, o líder é alguém um pouco mais 

dotado que as pessoas comuns; alguém que atrai as pessoas a si como ímã, por 

meio de carisma. Ele é um indivíduo que os outros desejam seguir, que lhes inspira 

confiança, respeito e lealdade. Esse é, na verdade, o retrato do líder ‘emergente’, o 

‘Grande Homem’ que absorve a imaginação e a admiração das pessoas com quem 

lida”. 

____________________ 
54 FIEDLER, Fred Edward. Liderança e administração eficaz. São Paulo: Pioneira: Editora da 

Universidade de São Paulo, 1981. p. 3 
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Fiedler55 entende que as situações que os líderes enfrentam podem ser 

avaliadas de três formas: 

a. As relações entre o líder e os seguidores; 

b. O grau de estruturação da tarefa, que envolve fatores como: a clareza da 

meta, a multiplicidade de rumos em direção à meta, verificabilidade da 

decisão e a especificidade da decisão; 

c. O poder da posição (cargo do líder), fazendo com que ele tome as 

decisões que lhe convier no sentido de promover ou remover qualquer 

integrante da equipe. 

 

Para ele, uma situação é mais ou menos favorável à medida “em que a 

situação permite que o líder exerça influência sobre o grupo “. É possível de 

ocorrer, nesse modelo, até oito combinações diferentes de situações. 

 

Fiedler56  volta a propor um comportamento de líder num contínuo único , 

onde só há dois estilos básicos de líder, o ‘orientado para tarefa’ e o ‘orientado para 

relações’.  

 

Hersey e Blanchard57 definem liderança como “um processo de influência 

nas atividades de um indivíduo ou de um grupo, nos esforços para a realização de 

um objetivo em determinada situação”. A liderança inclui a realização de objetivos, 

com pessoas e através destas. Portanto, um líder deve ocupar-se de tarefas e de 

relações humanas. 

 

 

 

 

____________________ 
55 HERSEY, Paul. Psicologia para administradores de empresa: a utilização de recursos humanos. 

Paul Hersey e Kenneth H. Blanchard. Tradução Dante Moreira Leite. São Paulo, EPU: Rio de Janeiro, 

Fundação Nacional de Material Escolar, 1974, 1976 reimpressão. P. 101 
56 HERSEY, Op. cit. 
57 Id. Ibid. p.87 
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Para eles, a liderança é um processo dinâmico, que varia de situação para 

situação, com mudanças em líderes, seguidores e situações. Além disso, apontam a 

maturidade do subordinado avaliada em termos de grau de capacidade e interesse 

de fazer um bom trabalho, e que é a principal característica da situação que 

qualquer líder enfrenta. Essa maturidade deve ser analisada em relação a uma 

tarefa específica. 

Um dos pontos forte na teoria deles é o reconhecimento da competência e 

motivação como elementos importantes do processo de liderança e o 

reconhecimento de que a maturidade é dinâmica. 

Algumas outras definições de liderança formaram-se através de outros 

autores, umas aparecendo um pouco simplistas, outras mais próximas de uma 

definição mais completa, mas nenhuma conseguiu alcançar a complexidade de 

definir liderança. 

“Liderança é a realização de uma meta por meio da direção de 

colaboradores humanos. O homem que comanda com sucesso seus colaboradores 

para alcançar finalidades específicas é um líder. Um grande líder é aquele que tem 

essa capacidade dia após dia, ano após ano, numa grande variedade de situações” 

– Prentice, W.H.C58. 

Harold Koontz e Cyril O´Donnell59 afirmam que “liderar é influenciar pessoas 

para que procurem a realização de um objetivo comum”. 

“A liderança consiste em líderes que induzem seguidores a realizar certos 

objetivos que representam os valores e as motivações – desejos e necessidades, 

aspirações e expectativas – tanto dos líderes quanto dos seguidores. A genialidade 

de liderança está na forma como os líderes enxergam e trabalham os valores e 

motivações, tanto seu quanto de seus seguidores – Philips, Donald T60. 

 

 

 

____________________ 
58 MAXIMIANO, Antonio César Amaru – Introdução à administração – São Paulo: Atlas, 2000. 5ª ed. 

p. 388 
59 HERSEY, Op. cit. 
60 MAXIMIANO, Id. Ibid. p. 388 
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Douglas McGregor61 escreveu que a liderança não é um atributo da pessoa, 

mas uma combinação de quatro elementos: 

1. As características do líder; 

2. As atitudes, necessidades e outras características dos liderados; 

3. As características da organização, em especial a tarefa a ser realizada; 

4. A conjuntura social, econômica e política. 

 

McGregor62 apresentou também as clássicas “Teoria X” e “Teoria Y”. 

Segundo ele, “a organização tradicional, com a decisão centralizada, a pirâmide 

superior subordinada e o controle exterior do trabalho, se baseia em suposições a 

respeito da natureza humana e da motivação do homem”. 

 

A “Teoria X” de McGregor63 supõe que grande parte das pessoas prefere ser 

dirigida, mantendo-se afastada das responsabilidades, buscando, essencialmente, 

segurança. A crença dessa filosofia é de que os indivíduos são motivados por 

dinheiro, vantagens do emprego e ameaça de castigo. 

 

Muitos administradores aceitam essa teoria e tentam controlar, supervisionar 

e estruturar seus subordinados, com o objetivo de manter o controle, pois esses 

indivíduos, para eles, não merecem confiança. 

 

Já a “Teoria Y”64 supõe que, se o homem tiver condições e ambiente de 

motivação, ele é capaz de dirigir a si mesmo e a ser criativo no trabalho. Nessa 

teoria, a administração tinha de ser capaz de motivar os homens para despertar 

esse potencial individual. 

 

 

 

 

____________________ 
61 Id. Ibid. 
62 HERSEY, Op. cit. p. 59 
63 Id. Ibid. p. 59 
64 Id. Ibid. p. 60 
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Os administradores que aceitam esse comportamento não controlam e nem 

supervisionam rigorosamente o ambiente de trabalho. 

 

 

Teoria X Teoria Y 

 

1. O trabalho é 
intrinsecamente 
desagradável para a 
maioria das pessoas. 
 

2. Poucas pessoas são 
ambiciosas, têm desejo de 
responsabilidade; a 
maioria prefere ser 
orientada pelos outros. 

 
3. A maioria das pessoas tem 

pouca capacidade para a 
criatividade na solução de 
problemas da 
organização. 
 

4. A motivação ocorre 
apenas no nível filosófico 
e de segurança. 

 
5. Para a realização de 

objetivos da organização, 
a maioria das pessoas 
precisa ser estritamente 
controlada a buscar 
objetivos da organização. 

1. O trabalho é tão natural 
quanto o jogo, desde que as 
condições sejam favoráveis. 
 

2. O autocontrole é 
freqüentemente 
indispensável para a 
realização de objetivos da 
organização. 

 
3. A capacidade para 

criatividade na solução de 
problemas da organização 
está muito distribuída na 
população. 

 
4. A motivação ocorre no nível 

social, de estima e auto-
realização, bem como no 
nível fisiológico e de 
segurança. 

 
5. As pessoas podem orientar-

se e ser criativas no 
trabalho, desde que 
adequadamente motivadas. 

 
Figura 2: “Teoria X” e “Teoria Y” de Douglas Mc Gregor65

  

 

 

 

 

____________________ 
65 HERSEY, Op. cit. p. 60 
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Maximiano66 sugere que o estudo da liderança exige a análise de três 

elementos: as motivações dos liderados, a natureza da tarefa ou missão e a figura 

do líder. Defende também que “um elemento importante em qualquer definição de 

liderança é o consentimento dos liderados. Só há liderança quando os liderados 

seguem o líder espontaneamente. Aparentemente, a idéia do consentimento exclui a 

influência do tipo coercitivo e manipulativo. No entanto, certos grupos baseiam-se na 

aceitação de um líder que é pessoalmente autoritário ou personifica valores 

autoritários. Além disso, é difícil dizer se o consentimento é produto das convicções 

dos liderados ou das habilidades de persuasão do líder”. 

Alex Bavelas67 enfatiza a distinção entre o conceito de ‘liderança como 

qualidade pessoal’ (combinação especial de características pessoais que fazem de 

um indivíduo um líder) e de ‘liderança como função’ (distribuição dos poderes de 

tomar decisões dentro de uma organização). Os atos de liderança (planejar, dar 

informações, avaliar, arbitrar, controlar, recompensar, punir etc.) são aqueles que 

ajudam o grupo a atingir seus objetivos e satisfazer suas necessidades. Assim, o 

indivíduo que possa dar mais assistência ao grupo, para que atinja um estado 

satisfatório, tem maiores probabilidades de ser considerado seu líder. A liderança é, 

pois, uma questão de redução de incertezas do grupo. O comportamento pelo qual 

se consegue essa redução é a escolha. Bavelas ainda define liderança como “o 

processo contínuo de escolha que permite à organização caminhar em direção a sua 

meta, apesar de todas as perturbações internas e externas”. 

Uma outra definição interessante diz que “líderes são os que, no interior de 

um grupo, ocupam uma posição de poder que tem condições de influenciar, de 

forma determinante, todas as decisões de caráter estratégico. O poder é exercido 

ativamente e encontra legitimação na correspondência com as expectativas do 

grupo” – Petracca, Orazio M68. 

 

____________________ 
66 MAXIMIANO, Antonio César Amaru – Introdução à administração – São Paulo: Atlas, 2000. 5ª ed. 
67 CHIAVENATO, Idalberto. Teoria Geral da Administração. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1979. 

p. 163 
68 MAXIMIANO, Op. cit. p. 389 
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2.3.3. Estudos sobre Liderança 
 

Por muitos anos, a maneira mais comum de estudar a liderança se 

concentrava nos traços de liderança considerados em si mesmos. Eram deixadas de 

lado algumas características importantes, e rotulados líderes aqueles que fossem 

mais inteligentes ou amigáveis. Neste caso, a instrução para liderança seria útil 

apenas para os que tivessem os traços intrínsecos de líder. Não se havia cogitado a 

possibilidade do aprendizado sobre a tarefa de liderança como qualquer outra 

atividade que requer treino e educação. 

 

Os primeiros estudos sobre liderança analisavam as características 

psicológicas e físicas como a diferenciação de líderes para as outras pessoas do 

grupo. Somente posteriormente surgiram estudos mais elaborados, que buscavam 

analisar mais profundamente a tarefa de líder, baseados em características mais 

complexas. 

Os Estudos de Liderança de Michigan identificaram dois conceitos de 

liderança denominados “orientação para o empregado”, que acentuava os aspectos 

das relações humanas no trabalho, e “orientação para a produção”, que acentuava a 

produção e os aspectos técnicos do trabalho, considerando os empregados como 

instrumentos para realizar os objetivos da organização. 

Este estudo concluiu ainda que pode acontecer de um líder permear entre os 

dois objetivos, tarefa e relações, com isso, algumas combinações distintas. Isso 

demonstrou que essas posições não precisavam correr em um contínuo único, mas 

sim, representadas em eixos separados. 

Rensis Likert69, utilizando os Estudos de Michigan, obteve como suposição 

nos seus trabalhos, que o comportamento de líder ideal e mais produtivo para a 

indústria deveria ser centralizado no empregado (liderança democrática). Mesmo 

assim, seus estudos levantavam dúvidas sobre haver um estilo único ou ideal de 

comportamento de líder, aplicável a todas as situações de liderança. 

 

____________________ 
69 HERSEY, Paul. Psicologia para administradores de empresa: a utilização de recursos humanos. 

Paul Hersey e Kenneth H. Blanchard. Tradução Dante Moreira Leite. São Paulo, EPU: Rio de Janeiro, 

Fundação Nacional de Material Escolar, 1974, 1976 reimpressão 
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Nos estudos de Ohio State University, a equipe de pesquisa definiu a 

liderança como “o comportamento de um indivíduo quando dirige as atividades de 

um grupo para realização de um objetivo”. Nada novo como definição, mas 

apresentou uma maneira de mensurar sua teoria, onde limitou o comportamento de 

líder a duas dimensões: ‘Estrutura Inicial’ e ‘Consideração’. Esse estudo era um 

modelo comportamental que examinava como as ações do líder eram percebidas 

pelos outros e como líder realizava suas atividades. 

 

A ‘Estrutura Inicial’ refere-se ao “comportamento do líder ao delinear a 

relação entre ele e os membros do grupo de trabalho, bem como ao tentar 

estabelecer padrões bem definidos de organização, canais de comunicação e 

métodos de ação”. A ‘Consideração’ refere-se ao “comportamento que indica 

amizade, confiança mútua, afeto na relação entre líder e os membros de sua 

equipe”. 

 

Para realizar esse estudo, foi elaborado um questionário contendo quinze 

itens de cada uma das dimensões, com cinco opções para cada item. O resultado 

apresentou, pela primeira vez, dois eixos separados com a combinação das duas 

dimensões. 

 

       (Elevada) Consideração Elevada 

e 

Estrutura Baixa 

Estrutura Elevada 

e 

Consideração Elevada 

 

Consideração 

 

 

          (Baixa)   

Estrutura Baixa 

e 

   
Consideração Baixa 

Estrutura Elevada 

e 

Consideração Baixa 

             (Baixa)               Estrutura Inicial                   (Elevada)         

  
Figura 3: Os quadrantes de liderança de Ohio State University 
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Andrew W. Halpin70, utilizando o Questionário de Descrição do 

Comportamento do Líder, indicou que “o comportamento de liderança desejável ou 

eficiente se caracterizava por resultados elevados, tanto em Estrutura quanto em 

Consideração. Inversamente, o comportamento ineficiente ou indesejável é marcado 

por baixos resultados nas duas dimensões”. 

 

A K. Korman71 reuniu alguns dados mais convincentes para desmentir a 

idéia de que há um estilo de comportamento de líder que seja melhor do que todos 

os outros. Korman verificou que a Consideração e a Estrutura inicial não têm valor 

preditivo quanto à eficiência. Isso sugere que, na medida em que as situações 

diferem, o mesmo deve ocorrer com o estilo do líder. 

 

Alguns pesquisadores, além de Korman, Likert e Fiedler, mostraram também 

que “diferentes situações de liderança exigem estilos diferentes de líder”. 

 

Robert R. Blake e Jane S. Mouton72 popularizaram os conceitos de liderança 

através da realização de tarefas e do desenvolvimento de relações pessoais em sua 

“Rede Administrativa”, usando-os amplamente em programas de desenvolvimento 

de organizações e administração. Eles inseriram um quinto diferente tipo de 

liderança dentro do quadrante dos Estudos de Ohio e os descreveram da seguinte 

maneira: 

- Empobrecido – esforço mínimo do líder para manter a participação; 

- Country Club – o líder tem cuidados com as relações pessoais de maneira 

satisfatória, com um ritmo agradável de trabalho; 

- Tarefa – o líder busca a eficiência da operação, sendo essa mais 

importante do que as relações; 

- Meio Termo – o líder busca um equilíbrio entre tarefa e relações; 

- Equipe – tem forte interesse nas relações pessoais, com objetivos comuns 

entre todos. 

 

____________________ 
70 HERSEY, Op. cit. p. 97 
71 Id. Ibid. p. 130 
72 Op. cit. p. 94 
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A Rede Administrativa tende a ser um modelo de atitude que mede a 

predisposição de um administrador em trabalhar a liderança. Supõe também que o 

comportamento mais desejável de líder seja a “administração de equipes e interesse 

máximo por produção e pessoas”. 

 

O Modelo Tri-Dimensional de Eficiência do Líder difere do Estudo de Ohio, 

pois acrescenta mais um elemento ao quadrante: a eficiência. Essa eficiência é 

colocada como questão de grau, podendo haver um número infinito de faces da 

dimensão da eficiência, inclusive a ineficiência. Também é apresentada como 

situacional, pois não exige como resultado um comportamento de líder único ou 

ideal. 

Os estudos empíricos tendem a mostrar que não existe um estilo normativo 

(melhor) de liderança. Há sim uma adaptação dos bons líderes em seu 

comportamento de liderança, a fim de atender às necessidades do grupo e da 

situação específica. 

 

2.3.4. Processos de Liderança 
 

Para alguns autores, como visto anteriormente, o interesse pela tarefa tende 

a ser representado como um comportamento autoritário, dizendo o que deve ser 

feito e como. Esse líder acredita que o poder deriva da posição que ocupa (seu 

cargo), defendendo a Teoria X, que diz que “o homem é naturalmente preguiçoso e 

pouco merecedor de confiança”. Todas as ações do grupo são estabelecidas 

unicamente pelo líder. O comportamento que tende para as relações humanas é 

denominado como comportamento democrático, pois o líder compartilha das 

responsabilidades, fazendo com que todo o grupo participe do planejamento e da 

execução das atividades. Acredita que o poder é dado pelo grupo, defendendo a 

Teoria Y que diz que “os homens podem ser dirigidos por si mesmos e serem 

criativos no trabalho”. Muitas vezes esses dois estilos são identificados ambos em 

uma mesma definição, dependendo da situação, mas é reconhecido o conflito 

potencial na satisfação dos dois interesses. 
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Quando o comportamento de um líder vai além do democrático, podemos 

caracterizá-lo como “laissez faire” ou liberal. Este estilo de comportamento permite 

que os membros do grupo façam o que desejam fazer, não se estabelecendo 

programas ou processos e ninguém tenta influir em ninguém. Na realidade, podemos 

dizer que em uma atmosfera de “laissez faire” há uma ausência de liderança. 

Chester Barnard73 reconheceu a importância da tarefa e das relações 

humanas ao incluir os dois interesses como fatores necessários para a 

sobrevivência de qualquer organização. Ele é considerado um “revisionista”, assim 

como Warren G. Bennis74, pois “interessavam-se por fatores externos e econômicos, 

pela produtividade, pelo status formal, mas não excluem os elementos humanos” 

dentro de uma organização. 

Para Barnard e Halpin75, “um bom líder deve contribuir para os dois objetivos 

principais do grupo: realização de objetivos e manutenção do grupo e ainda, deve 

facilitar a ação cooperativa deste grupo, sendo eficiente e efetiva”. 

Não é tarefa fácil integrar os objetivos de todos os indivíduos com os 

objetivos da organização. Um processo de participação usado com grande êxito em 

algumas organizações de nossa cultura é a “administração por objetivos”. “Processo 

pelo qual os administradores, superiores e subordinados identificam, em conjunto, 

seus objetivos comuns, definem as principais áreas de responsabilidade de cada um 

em função dos resultados esperados e usam tais medidas como guias para dirigir a 

unidade e avaliar a contribuição de cada um de seus membros”. Acaba criando um 

compromisso mútuo e elevando a produtividade. 

Podemos dizer que a interação entre líderes e seus subordinados envolve 

certo tipo de intercâmbio psicológico e, até mesmo, econômico. Muitas vezes não é 

só receber o salário que interessa, mas também o prazer de realizar algo ou mesmo 

a sensação de conquista. A relação emocional criada entre líder e liderados é uma 

via de duas mãos, pois há envolvimento, quando eficiente e verdadeiro, de ambas 

as partes. 

____________________ 
73 HERSEY, Paul.  Psicologia para administradores de empresa: a utilização de recursos humanos. 

Paul Hersey e Kenneth H. Blanchard. Tradução Dante Moreira Leite. São Paulo, EPU: Rio de Janeiro, 

Fundação Nacional de Material Escolar, 1974, 1976 reimpressão 

74 Id. Ibid. 

75 Id. Ibid. p. 97 
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A autoridade, segundo Max Weber76, é a probabilidade de que uma ordem 

ou um comando específico seja obedecido. Weber analisou três motivos pelos quais 

o autor da ordem ou comando poderia ser obedecido: a tradição, o carisma e a 

burocracia. Os conhecimentos contemporâneos permitem acrescentar dois outros 

motivos: as relações pessoais e a competência técnica. Alguns autores consideram 

também o poder de recompensa e o de punir, apesar desses dois últimos serem 

considerados ferramentas da autoridade. 

 

Apoiados na pesquisa e teorias de liderança estudadas até aqui torna 

evidente que não há certamente um único estilo ou uma única teoria de liderança. 

Parece que uma forma de modelo integrado ou de modelo integrador seria um ponto 

de partida para se tentar compreender mais plenamente o papel do líder. O modelo 

integrado, segundo James L. Gibson77, deve incluir as seguintes variáveis: 

 

- Autoconsciência do líder – onde o líder que não tem consciência do 

impacto de seu estilo sobre os outros trabalha em condições difíceis; 

- Características do grupo – o líder deve fazer um diagnóstico de 

características grupais como aptidão, maturidade, expectativas, normas, tamanho e 

coesão. O líder eficaz ajudará o grupo a determinar os caminhos, as metas e os 

problemas que estão bloqueando a consecução destas metas; 

- Compreensão das características individuais – o líder deve ter familiaridade 

com a complexidade da personalidade, atitudes, percepção e motivação. O líder 

eficaz deve integrar os diversos tipos de pessoas no grupo e liderar positivamente 

tantas pessoas quantas forem possíveis; 

- Compreensão a motivação – a motivação está relacionada como 

comportamento, desempenho, satisfação e recompensas. 

 

 

 

 

____________________ 
76 MAXIMIANO, Antonio César Amaru – Introdução à administração – São Paulo: Atlas, 2000. 5ª ed. 
77 GIBSON, James L. Organizações: comportamento, estrutura, processos. Tradução Carlos Roberto 

Viera de Araújo. São Paulo: Atlas, 1981. 
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2.3.5. Características do Líder 
 

O termo líder supõe alguma interação direta de superior e subordinado com 

outros, e isto geralmente implica um grupo de indivíduos em contato interpessoal. E 

o desejo de se ter um tipo ideal de líder é comum. Muitos autores no campo da 

liderança e administração sugerem algum estilo normativo. 

 

No início da década de 1900, a administração científica, através de Frederick 

Winslow Taylor78, um dos teóricos mais importantes de sua época, afirmava que a 

administração deveria ser separada de problemas humanos e emoções. Taylor 

defendia que a função do líder era estabelecer e impor os critérios de realização, a 

fim de atender aos objetivos da organização. Seu foco era a organização e não para 

as necessidades do indivíduo. Havia o interesse pela tarefa, pois seria através dela 

que a organização atingiria seus objetivos. 

 

Essa teoria de Taylor foi importante para dar início a novas teorias, que 

indicavam o foco na tarefa como sendo eficiente para a organização, pois esta 

dependia dos indivíduos para que essas tarefas fossem realizadas. 

Entre 1920 e 1930 surge o Movimento das Relações Humanas, iniciado por 

Elton Mayo79 e seus colaboradores. Iniciou-se uma nova ordem na maneira de 

idealizar as atividades do líder. Para esses autores desse movimento, a função do 

líder era facilitar a realização cooperativa de objetivos pelos seguidores, ao mesmo 

tempo em que daria oportunidades para o desenvolvimento e o crescimento pessoal. 

O foco era a necessidade individual do grupo e não as necessidades da 

organização. 

 

 

 

 

____________________ 
78 HERSEY, Paul. Psicologia para administradores de empresa: a utilização de recursos humanos. 

Paul Hersey e Kenneth H. Blanchard. Tradução Dante Moreira Leite. São Paulo, EPU: Rio de Janeiro, 

Fundação Nacional de Material Escolar, 1974, 1976 reimpressão. P. 88 
79 Id. ibid. p. 88 
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Segundo Maximiano80, o estudo da figura do líder tem três focos principais: 

a) O tipo de influência que o líder exerce sobre os seguidores, baseada nas 

qualidades pessoais; 

b) As características pessoais do líder, sua personalidade, a motivação e as 

habilidades; 

c) A forma como o líder usa a autoridade para se relacionar com seus 

subordinados, suas habilidades pessoais. 

 

Dentro de habilidades está inserido o uso da autoridade. Essa autoridade 

pode ser analisada em três critérios principais: o processo de escolha do dirigente, a 

localização do poder de decisão de um grupo e o comportamento do líder. 

Segundo Barnard81, o direito de comandar e o poder de punir não garantem 

que os subordinados trabalhem da forma como o administrador/líder espera. Precisa 

haver muito mais do que o poder de posição para que a atividade do líder alcance os 

objetivos da organização e do grupo. 

Willian J. Reddin82 sustenta que a eficiência de um administrador deve ser 

medida “objetivamente pela sua realização de lucros”. Reddin complementa que “a 

diferença entre o estilo eficiente e o ineficiente está, freqüentemente, não no 

comportamento real do líder, mas na adequação deste comportamento à situação 

em que é usado”. 

Mas para que o objetivo da organização seja alcançado, neste caso o lucro, 

e que o grupo esteja integrado de maneira completa a realizar esses objetivos, 

outros fatores são essenciais para que isso aconteça. E um deles é a eficácia do 

líder em comandar um grupo, obtendo resultados eficientes para a organização. 

Ao falarmos de um bom líder, muitas vezes se confunde eficácia com o fato 

dele ser um bom camarada, de ser estimado e aceito como profissional, ou de ter 

subordinados satisfeitos. A liderança eficaz resume-se em até que ponto o grupo 

deste líder executa bem suas atribuições. 

 

____________________ 
80 MAXIMIANO, Antonio César Amaru – Introdução à Administração – São Paulo: Atlas, 2000. 5ª ed. 
81 MAXIMIANO, Op. cit. p. 397 
82 HERSEY, Op. cit. 
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O grande interesse da maioria das organizações diz respeito a criar ou a 

encontrar líderes capazes de aumentar a eficácia dos grupos com os quais atua. 

Para isso, devem empenhar-se em reter e motivar seus empregados, pois seu 

sucesso como líder também pode ser medido pelo sucesso alcançado pelo grupo. 

Segundo Jacob W. Getzels83, o comportamento de um indivíduo numa 

organização resulta da interação de personalidade e expectativa. Um dos elementos 

mais importante de uma situação de liderança é a personalidade do líder. Durante 

um período de tempo, a partir de experiências, educação e instrução, o líder 

desenvolve seu estilo, não se referindo ao comportamento na situação, mas à 

maneira como seus seguidores percebem esse comportamento. Já as expectativas 

são as percepções que uma pessoa tem de seu comportamento adequado ou de 

sua percepção. Elas definem o que devem fazer em várias circunstâncias, em seu 

serviço, e como pensa que os outros devem comportar-se com relação à sua 

posição. Essa percepção sobre o grupo é importante para o líder. Só assim ele 

conseguirá avaliar se o seu comportamento está sendo eficiente e se os objetivos 

serão alcançados. As personalidades e estilos dos seguidores também interferem na 

atuação do líder, tanto quanto a personalidade e estilo do líder. 

Segundo Hersey e Blanchard84, “um líder eficiente é capaz de adaptar seu 

estilo de comportamento de líder às necessidades das situações e dos seguidores. 

Ele utiliza um estilo adequado de comportamento baseado na situação. Quanto mais 

o administrador adapta seu estilo de comportamento de líder para atender à situação 

específica e às necessidades de seus seguidores, mais eficiente tenderá a ser para 

atingir os objetivos pessoais e da organização”. 

Líderes adaptativos, que possuem amplitude maior de comportamento, têm 

potencial para serem eficientes em várias situações. Além disso, a amplitude de 

estilo também garante uma maior flexibilidade de resposta. 

Hersey e Blanchard85 pensam que a eficiência é, na realidade, determinada 

por aquilo que o administrador e a organização decidem que são seus objetivos, 

mas devem ser considerados os seguintes fatores: variáveis de produção, variáveis 

intervenientes, objetivos de curto prazo e objetivos de longo prazo. 

____________________ 
83 HERSEY, Op. cit. p. 137 
84 HERSEY, Op. cit. p. 101 
85 Id. ibid. 
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A liderança dinâmica e eficiente como fator estratégico e inerente às 

atividades realizadas é um dos atributos que diferencia a organização vencedora 

das outras. Os fracassos observados nas organizações também podem ser 

atribuídos à liderança pouco eficiente. 

Para um administrador, outra característica fundamental é aprender a 

diagnosticar seu ambiente, pois ele está ligado aos resultados da eficiência e ao seu 

estilo de comportamento. O ambiente é o próprio líder, seus seguidores, superiores, 

colegas, organização e quaisquer outros componentes de interação. E todos esses 

componentes do ambiente são formados de personalidades e expectativas. 

Outro elemento importante no ambiente de um líder é a duração de tempo 

disponível para a decisão. Exigências de curto prazo tendem a exigir comportamento 

orientado para a tarefa. Se o tempo não é fator básico, podemos dizer que existem 

outras variáveis da situação. 

É importante ressaltarmos novamente que apenas os fatores de 

personalidade não bastam para determinar quem será capaz de se tornar um líder 

eficiente. Apesar de existirem vantagens nessa posição, como reconhecimento e 

remuneração elevada, muitas pessoas temem o cargo, com medo de serem 

rejeitadas pelo grupo, antes mesmo de iniciarem seus trabalhos. Isso acontece, 

principalmente, em caso de substituição a outro líder que desempenhou um grande 

trabalho. 

Ainda hoje, apesar de ser um fato de conhecimento de todos, existe uma 

falta de líderes nas organizações em suas mais variadas formas. As universidades 

deixam uma lacuna na formação dos profissionais capazes de liderar equipes. 

Muitos defendem que a formação de um líder pode ocorrer através da educação, 

desenvolvimento e técnica. 

Essa falta de preparo faz com que o administrador precise mudar o seu 

estilo ao perceber as falhas na sua atividade de liderança. Essa mudança é um 

processo difícil e que exige um período considerável de tempo. Isso ocorre porque 

os programas de instrução estimulam esses indivíduos a adotarem certos estilos de 

comportamento normativo. 

É comum encontrarmos estudos que tipificam a liderança. Assim, é possível 

localizar: 
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Liderança orientada para a tarefa – compreende os comportamentos do 

líder, classificados dentro do modelo autocrático de uso da autoridade; 

Liderança orientada para pessoas – compreende os comportamentos do 

líder, classificados dentro do modelo democrático de uso da autoridade; 

Liderança bidimensional – o líder pode combinar os dois estilos, tarefa e 

pessoas, em seu comportamento, ou enfatizá-los simultaneamente; 

Liderança situacional – para ser eficaz, o estilo do líder tem de se ajustar à 

situação; 

Liderança transacional – o líder promete recompensa (psicológica ou 

material) em troca de obediência dos seguidores; 

Liderança de fundo carismático – baseia-se nas qualidades pessoais do 

líder; 

Liderança diretiva – o líder tende a deixar os subordinados saberem o que 

se espera deles; 

Liderança apoiadora – o líder trata os subordinados como iguais; 

Liderança participativa – o líder consulta os subordinados e usa suas 

sugestões e idéias antes de tomar decisões; 

Liderança orientada para a consecução ou para o resultado – o líder 

estabelece metas cheias de desafios, espera que o desempenho dos subordinados 

seja o máximo e está continuamente procurando aprimorar o desempenho; 

Liderança emergente – o líder emerge em um grupo que antes se 

encontrava sem líder; 

Liderança formal – o líder é eleito pela organização de que seu grupo 

pertence. Inclui aqui os líderes eleitos; 

Liderança tentada – o líder tenta ter alguma influência direta no 

comportamento de outro; 

Liderança triunfante – o líder está interessado apenas nos triunfos, tende a 

acentuar seu poder de posição e emprega uma supervisão rigorosa; 

Liderança eficiente – o líder aplica o poder pessoal e pode ser caracterizado 

por uma supervisão mais geral e é aceito pelos seguidores; 

Liderança moral – o poder é dado aos outros para que contribuam com a 

sociedade, em lugar de concentrar poderes sobre os outros; 

Liderança autoritária – o líder tem poder absoluto e é inquestionável. É o tipo 

de liderança dominadora mais evidente; 
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Liderança manipuladora – o líder tira proveito de todas as situações para 

seus interesses próprios. 

Liderança “sabe tudo” – o líder utiliza o seu conhecimento para dominar, 

sentindo-se superior; 

Liderança paternalista – o líder considera-se superior e não confia nas 

capacidades do grupo, é superprotetor e controlador. 

 

2.3.6. Liderança e Comunicação 
 

Outro elemento presente na característica do bom líder é a importância com 

a comunicação. A clareza e a exatidão da comunicação afetam a conduta e o 

desempenho dos liderados. A incapacidade de se comunicar é uma deficiência 

séria, quando se está procurando o aprimoramento da eficácia. 

Para a Teoria Humanística da Administração, a comunicação é importante 

no relacionamento entre as posições e no esclarecimento e na explicação aos 

participantes inferiores das razões das orientações tomadas. Os subordinados 

devem receber continuamente dos superiores um fluxo de comunicação capaz de 

suprir-lhes as necessidades. Por outro lado, os superiores devem receber dos 

subordinados um fluxo de comunicação capaz de lhes fornecer uma idéia adequada 

do que está acontecendo. 

A ênfase que a Teoria das Relações Humanas coloca é no desenvolvimento 

de grupos e não no comportamento individual. Assim, a comunicação é tratada como 

fenômeno social. 

Roskill86 defende que “quanto antes um líder começar a treinar na arte da 

comunicação, haverá maior probabilidade de dominar o uso da linguagem quando 

atingir a maturidade da liderança”. No livro A Arte da Liderança, Roskill deixa claro 

que o êxito na comunicação com os colegas depende do domínio da palavra, a 

falada e a escrita, e como a clareza na expressão desses códigos é um reflexo da 

clareza do pensamento. Portanto, subentende-se a importância da dedicação ´por 

parte do líder de adquirir experiência sobre as formas de comunicação, por mais que 

elas não sejam inerentes à sua posição de administrador, para obter sucesso nessa 

tarefa. 

____________________ 
86 ROSKILL, S. W. A arte da liderança. Rio de Janeiro. Zahar, 1964. 
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J. H. Hexter87 complementa a teoria de Roskill afirmando que “a imbecilidade 

no pensar acaba, mais cedo ou mais tarde, em incompetência na ação”, sendo a 

antítese da liderança eficiente. 

Para Tanembaum, Wischler e Massarik88, a definição de liderança diz 

respeito unicamente à influência interpessoal que é exercida por intermédio do 

processo de comunicação, excluindo a manipulação física, pois esta não utiliza os 

meios simbólicos. Eles defendem que “a comunicação é o único processo por cujo 

intermédio um líder, como líder, pode atuar”. Sendo assim, a meta do comunicador é 

transferir significados ou idéias, sem distorção. 

Eles ainda defendem que um líder está interessado em mais do que 

simplesmente transmitir idéias. O líder deve “usar a comunicação como meio através 

do qual tenta afetar as atitudes do seguidor, de sorte que este apreste para mover-

se ou já estará movendo-se na direção da meta especificada”. 

Podemos dizer que o importante não é saber se os administradores e 

gerentes vão ou não usar a comunicação, pois esta deve ser inerente ao 

funcionamento da organização. A questão é saber se o administrador irá comunicar-

se bem ou mal. A má comunicação tem de ser evitada, pois todo gerente deve ser 

um comunicador89. 

Para ilustrar o quão importante é a principal característica do homem, 

Georges Gusdorf90 propõe a seguinte definição: “O homem é um animal que fala”. 

Seu espaço é, antes de tudo, um universo de palavras. Se conseguirmos realizar 

este ato, um dos principais que nos diferenciam dos outros seres vivos, podemos, 

então, compreender a importância do uso das palavras e da comunicação com os 

outros indivíduos, com  a verdadeira significância e relevância dessa benção. 

 

____________________ 
87 ROSKILL. Op. cit. p. 105 
88 TANNEMBAUM, Robert; WESCHLER, Irving R; MASSARIK, Fred. Liderança e Organização: uma 

abordagem à ciência do comportamento. Tradução de Auriphebo B. Simões. São Paulo: Atlas, 1970. 

p. 46 
89 GIBSON, James L. Organizações: comportamento, estrutura, processos. Tradução Carlos Roberto 

Vieira de Araújo. São Paulo: Atlas, 1981. 
90 CHANLAT, Jean François. O indivíduo na organização: dimensões esquecidas. São Paulo: Atlas, 

1992. p. 127 
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Ronald Laing91 expressou de maneira brilhante as implicações das 

conversas e trocas de palavras entre os indivíduos da seguinte maneira: 

 

“São os outros que nos dizem quem somos. Mais tarde, ou endossamos a 

definição que fazem de nós, ou tentamos nos desvencilhar dela. É difícil não aceitar 

a versão dos outros. Podemos nos esforçar para não sermos aquilo que, no fundo 

de nós mesmos, “sabemos” que somos. Podemos nos esforçar por extirpar essa 

identidade “estrangeira” de que fomos dotados ou a que fomos condenados, e criar 

com nossos próprios atos uma identidade por si mesma, a qual obstinadamente 

buscamos fazer confirmar pelos outros. No entanto, quaisquer que sejam, 

posteriormente, as vicissitudes, nossa primeira identidade social já nos foi 

concedida. Nós aprendemos a ser aquilo que nos disseram que somos”. 

 

Podemos ainda complementar afirmando que, cada vez que falamos, 

estamos exprimindo e comunicando uma imagem de nós mesmos, procurando com 

que seja reconhecida essa imagem por outra pessoa, tornando-se, assim, um 

recurso indispensável ao reconhecimento de nossa identidade. Mesmo assim, há o 

risco de que as palavras trocadas na vida possam trair aqueles que a pronunciam. 

Não deixa de ser um meio de descobrir os outros, mas também a si mesmo, desde 

que prestemos atenção nelas. Sempre existe um segundo sentido que se dissimula 

atrás de nossas palavras e só aceitamos nos conscientizar dela quando se comete 

um lapso desagradável qualquer. 

Vista sobre este aspecto, a palavra mostra-se como um instrumento 

importante na vida dos indivíduos, tanto na pública quanto na privada. E o diálogo é 

uma oportunidade de exercer influência sobre as atitudes e comportamentos do 

outro. 

“Todos os dias o administrador vê-se imerso em um oceano de palavras, o 

qual monopoliza dois terços de sua atividade profissional, considerada como a que 

mais a faz perder tempo, na qual reside a essência de sua função e sobre a qual 

repousam suas possibilidades de êxito”92. 

 

____________________ 
91 Id. ibid. p. 128 
92 Op. cit. p. 126 
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Gusdorf93 acredita que ao tomar a palavra, o homem assume também um 

compromisso: “a palavra não vale mais do que o homem que a utiliza (...). A ética da 

palavra, numa experiência a cada dia renovada, afirma uma exigência da verdade. 

Trata-se de dizer a verdade, mas não há como dizer a verdade sem ser verdadeiro 

(...). O homem de palavra não empenha palavras, empenha sua pessoa (...). A 

paisagem cultural da humanidade é feita de palavras instituídas, palavras dadas, 

palavras mantidas, palavras destinadas”. 

 

Analisada essa importância das palavras trocadas, focando no âmbito da 

organização, existem alguns obstáculos e condições favoráveis a que o uso da 

palavra está sujeito neste universo. Os obstáculos podem ser identificados como: a 

ideologia e os valores que ela veicula, a linguagem administrativa, os jargões 

utilizados e a própria estrutura burocrática. Já as condições que favorecem o diálogo 

encontram-se nos valores pessoais adquiridos na sociedade e na expressão de 

cidadania; os grupos informais a que pertencemos, onde se fala na primeira pessoa 

(o “eu”), sem tempo medido de fala e onde cada um está sempre disponível para o 

outro; e as práticas dos líderes da turma, com gestão humanizada, onde se prega a 

liberação da palavra, da fala e da conversa. 

 

Indivíduos em posição de autoridade são os responsáveis pelo tipo de 

intercâmbio que prevalece em sua unidade. São os líderes que tornam seu ambiente 

favorável ao desenvolvimento das relações, principalmente, às boas práticas de 

diálogo e troca de signos. Chanlat94 defende que “do caráter arbitrário do signo 

resulta que a língua obedece às convenções sociais que todo falante herda e às 

quais deve submeter-se, se não quiser correr o risco de ser o único a compreender 

suas próprias palavras”. 

 

 

 

 

____________________ 
93 Id. Ibid. p. 134 
94 Op. cit. p. 129 
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A liderança é, segundo Chanlat, uma relação consigo mesmo. Toda pessoa 

que tenha uma difícil relação com ela mesma tenderá a fazer uso dos outros, a 

apoiar-se nos outros, para resolver seus problemas pessoais. Este tipo de relação , 

se percebida pelos subordinados, poderá resultar em fracasso por parte desse líder. 

É sabido que as qualidades que esses subordinados mais apreciam nessa tarefa 

são: o senso de eqüidade, a capacidade de estimar, a abertura de espírito, a 

honestidade, a generosidade, a coragem, o senso de responsabilidade e de 

julgamento. 

 

Para isso, não se deve otimizar os resultados da comunicação, pois há 

menor probabilidade de alcançar sucesso e que, quanto menos o líder se deter em 

otimizar seus resultados, abrindo-se à todas as dimensões qualitativas do 

intercâmbio, mais estará em condições de chegar à eficácia. Quando examinamos o 

que passa numa empresa em que o processo de comunicação é deficiente, só 

podemos ficar consternados, ao ver o imenso desperdício de tempo, dinheiro e 

energia consagrados a remediá-lo ou mesmo a mantê-lo a despeito de tudo. 

 

Apesar dos avanços na tecnologia da informação e da comunicação, a 

comunicação propriamente dita entre as pessoas ainda deixa muito a desejar. Ela 

não depende da tecnologia, mas da força das pessoas e de tudo aquilo que as 

rodeia. 

 

Indivíduos diferentes podem interpretar a mesma mensagem de maneira 

diferente também, dependendo da experiência anterior de cada um. Isso gera 

variações nos processos de codificação e de decodificação. Quando esses 

processos são semelhantes, a comunicação é mais eficaz. Para melhorar a 

comunicação entre os administradores e os subordinados, primeiro precisamos 

melhorar nossas mensagens nas informações que desejamos transmitir. Segundo 

devemos procurar compreender o que as outras pessoas estão tentando comunicar. 

 

Surge então, um forte componente nos estudos de liderança: o poder. 
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2.3.7. Liderança, Comunicação e Poder 
 

Poder é uma palavra feia. Tem conotação de domínio e de submissão, de 

controle e consentimento, à vontade de um ser humano sacrificada à auto-estima de 

outro. É uma palavra que evoca também imagens de um distúrbio humano, no qual o 

orgulho e a ambição desordenam a percepção. O poder pode obscurecer a visão 

das coisas, distorcê-la através de manipulação e intriga. Não obstante, é o poder, a 

capacidade de dominar e influenciar outras pessoas, que proporciona a base para a 

direção das organizações e para a consecução de objetivos sociais. A liderança é o 

exercício do poder95. 

E o termo poder contém alguns significados como: respeito, medo, tirania, 

intimidação, manipulação, amor, possibilidade ou capacidade de agir, de produzir um 

efeito, direito de deliberar, mandar, impor a obediência, autoridade, força, mandato, 

domínio, jurisdição ou governo de um país, grupo ou nação que tenha grande 

influência ou controle sobre outros. 

Trata-se de um termo constantemente expressado, mas sempre 

representado por aqueles que decidem o destino dos outros seres humanos, de um 

país, sociedade, grupo ou organizações. As relações de poder estão presentes nas 

trocas entre todos os indivíduos e com grupos com os quais se relaciona. E para que 

essa troca ocorra, há presença constante da comunicação como fator inerente ao 

processo. 

A comunicação entre os homens possibilita a influência entre eles, assim 

como a capacidade de prejudicar. O poder está presente também na capacidade 

que cada indivíduo tem de modificar atitudes, e a influência é um dos instrumentos 

pelo qual esse poder se estabelece. 

O próprio poder é uma comunicação orientada por um código. Para se 

entender o poder tem de se observar as ações e não somente o discurso. 

 

 

 

____________________ 
95 ZALENSKI, Abraham; DE VRIES, Manfred F. R. Kets. O poder e a mente empresarial: São Paulo: 

Pioneira, 1975 
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Mas esse poder, segundo Luhmann96, “se distingue de outros meios de 

comunicação pelo fato de seu código pressupor, de ambos os lados da relação de 

comunicação, parceiros que reduzem a complexidade pelo agir e não meramente 

pela vivência (...). Um teoria do poder que seja elaborada como teoria de um meio 

de comunicação específico generalizado simbolicamente necessita explicar como é 

possível uma tal especialização na transposição de reduções de ação na vida social 

e que problemas subseqüentes ela suscita”. 

Sendo assim, o poder envolve oportunidades de decisões diferentes, por 

parte do poderoso, e escolha de alternativas, pelo subordinado. E cada uma dessas 

posições pressupõe determinados cenários de atuação, gerando crescimento do 

poder na sociedade que mais gerar alternativa. 

Essa relação permite que cada um utilize o poder como lhe convier, e os que 

sofrem essa ação, tem a capacidade de absorvê-lo ou não, dependendo de sua 

predisposição para acatar com ordem ou atitude. Esse complexo  jogo de ação e 

reação torna-se mais lúdico para aqueles que não sabem utilizar as palavras e a 

comunicação como instrumento ou fonte dessa relação. 

Essa relação instrumental e a existência de instrumentos de poder podem 

ser percebidas quando encontramos conceitos que declaram que esse poder 

envolve a relação entre duas pessoas, ou seja, a relação não somente líder e 

subordinado, mas entre pai e filho, marido e mulher, governantes e governados, não 

se constituindo apenas no resultado de uma estrutura de autoridade, mas sim, em 

relação instrumental entre pessoas. 

A comunicação é apontada como poder para facilitar a cooperação, a  

credibilidade e o comprometimento com valores, pois são as pessoas – a base da 

organização – que se comunicam. 

Em qualquer nível da sociedade podemos afirmar que informação é 

sinônimo de poder. O detentor de informações tem mais poderes, assim como quem 

controla o circuito de informações, reduzindo o poder dos outros através de 

manipulação e sonegação de informação. Isso pode ser observado no Governo e 

dentro das organizações, onde as informações disponíveis são julgadas e 

analisadas para serem reveladas. 

____________________ 
96 LUHMANN, Niklas. Poder: pensamentos políticos. Trad. Martine Creusot R. Martins. Brasília: 

Universidade de Brasília, 1985. p. 4 
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Dentro de uma organização, a interação social se dá através da transmissão 

de mensagens ou informações, que resulta nas negociações das organizações com 

os seus diferentes públicos. Por isso se reforça mais uma vez a importância da 

comunicação no processo de transmissão de mensagem e de ampliação de poder. 

Mas há também a censura dentro das organizações, onde só são transmitidas aos 

funcionários as informações que estão sob o controle dos superiores e liberadas 

conforme a estratégia desses. 

 

Historicamente, as relações de trabalho apresentam dois pólos pelos quais 

se norteiam: o movimento associativo dos trabalhadores e a legislação social 

estabelecida pelo poder político. Para estabelecermos uma ponte entre a política e a 

organização, podemos afirmar que a política é o exercício do poder. E dentro da 

organização existem políticas que lhe agregam esse valor. Portanto, a relação dos 

movimentos sociais e políticos, conjuga-se no âmbito da ação política e tem sido 

objeto de investigação ideológica e divulgação doutrinária. 

Uma das primeiras características da organização é a definição formal que 

ela apresenta para as relações de poder, que torna possível a expressão das 

necessidades deste poder. O poder geralmente cria conflitos, fazendo brotar 

sensações de exploração, manipulação, controle e dependência. Poder é o potencial 

que as pessoas têm para exercer influência sobre o comportamento de outras. É a 

capacidade de modificar, canalizar e persuadir outra pessoa e fazer algo que ela não 

faria se não fosse influenciada nesse sentido. O potencial pode ser exercido através 

da negociação, coação e ameaças manifestas, mas os meios pelos quais se exerce 

o poder são governados pelas regras e regularmente formais e não-formais da 

organização e pelos códigos interiorizados dos participantes97. 

 

O problema da ação executiva está diretamente relacionado com a forma 

como as pessoas mobilizam e utilizam o poder oriundo do cargo, da competência e 

da personalidade. Em um plano ideal, só a pessoa mais bem qualificada para 

determinado posto deveria alcançá-lo e, por isso, a autoridade de cargo assume 

uma importância sem paralelo. 

____________________ 
97 ZALENSKI, Abraham; DE VRIES, Manfred F. R. Kets. O poder e a mente empresarial: São Paulo: 

Pioneira, 1975 
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As carreiras executivas dependem da conquista do poder. O poder 

transforma interesses individuais em atividades coordenadas, que atingem 

finalidades valiosas. O executivo incorpora o poder à sua auto-imagem, mas a base 

do seu poder repousa em estruturas políticas. As organizações constituem 

estruturas políticas porque as pessoas competem pelo poder em uma economia de 

escassez. O poder não pode ser alcançado a pedido; deve ser distribuído de 

conformidade com regras e códigos que determinam a legitimidade da autoridade de 

uma hierarquia. O poder é escasso porque geralmente é medido através da 

comparação entre indivíduos e indivíduo entre grupo e grupo. 

 

Outro fato que exarceba ainda mais a luta pelo poder, e que é característico 

de todas as estruturas políticas, é a necessidade incessante de utilizar todo poder 

que o cargo confere ao seu ocupante. 

 

Um líder em uma organização típica de trabalho deve, ao mesmo tempo, ser 

capaz de satisfazer as exigências da organização que o nomeou e, em certo grau, 

de atender às necessidades de seus subordinados. 

 

Dirigir uma organização significa que a pessoa precisa chegar a certa base 

para atribuir autoridade, de modo que o poder relativo seja promocional à 

responsabilidade e competência. Qualquer atribuição precisa atender a dois critérios: 

primeiro, ser racional; segundo, ser justa. A racionalidade significa que a distribuição 

da autoridade é compatível com as metas e objetivos da organização e que os 

recursos são utilizados economicamente. Uma condição para cooperação é que haja 

certo sentido de justiça e eqüidade na distribuição da autoridade; nesse caso, a 

autoridade e seus usos serão encarados como legítimos e merecedores de 

compromisso e trabalho. 

 

Se houver igualdade completa entre os seres humanos, o poder estaria 

ausente da interação deles. O interesse individual necessariamente cederia lugar à 

cooperação. Todavia, raros são os momentos em que os interesses pessoais 

coincidem. 
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Para Chiavenato98, os termos autoridade e poder têm sido utilizados dentro 

de uma grande variedade de significados, na literatura administrativa e considerados 

como meio de influência. Essa influência baseia-se na capacidade de alterar o 

comportamento da parte de um indivíduo para outro. O poder implica em potencial 

para exercer influência. A autoridade refere-se ao poder que é inerente ao papel de 

uma posição dentro da organização, representando o poder institucionalizado, ou 

poder de posição. Portanto, a autoridade é o poder de comandar outros para agir ou 

não e proporciona ao administrador a força coesiva para qualquer grupo, sendo um 

conceito implícito no conceito de poder. 

Segundo De Vries, “uma solução tradicional para os conflitos criados pelo 

poder é a liderança carismática: a atração magnética de um líder carismático induz à 

lealdade pessoal, assegurando a aceitação de metas e decisões”. 

Platão99 ainda sugere que os líderes possuam o dom da reflexão e a 

perspectiva oferecida pela educação. Para ele, “um intelecto educado possui 

capacidade tanto para a imaginação como para o autocontrole”. 

Conferirmos poder à organização seria outra solução para o problema do 

controle, apesar de apresentar seus problemas próprios. Como o poder é distribuído 

entre os ocupantes de cargos nas organizações, a determinação de metas e a 

alocação de recursos tornam-se complexas. Ademais, os líderes que ascendem aos 

postos mais elevados de uma organização não são, necessariamente, os mais 

capazes, pois as personalidades dos líderes acabam determinando conflitos de 

poder. 

Amitai Etzioni100 discute a diferença entre o poder de posição e o poder 

pessoal. Para ele, a melhor situação para um líder é aquela onde ele detém esses 

dois tipos de poder de maneira equilibrada. O poder de posição mexe com as 

pessoas no sentido de apressar os resultados das ações, pois as questões são 

impostas e indiscutíveis, enquanto que o poder pessoal possui nos seus seguidores 

sua fonte de poder. 

____________________ 
98 CHIAVENATO, Idalberto. Teoria Geral da Administração. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1979. 

p. 290 
99 ZALENSKI, Op. cit. 
100 HERSEY, Paul. Psicologia para administradores de empresa: a utilização de recursos humanos. 

Paul Hersey e Kenneth H. Blanchard. Tradução Dante Moreira Leite. São Paulo, EPU: Rio de Janeiro, 

Fundação Nacional de Material Escolar, 1974, 1976 reimpressão. p. 114 
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Para Etzioni, a relação governada por trocas entre contribuições e 

recompensas chama-se contrato psicológico do tipo calculista. Ocorre mais 

freqüentemente associado ao poder da remuneração e à manipulação de 

recompensas. A obediência é conseguida por meio da expectativa ou oferecimento 

de recompensas, ou troca de recompensa pelo comportamento, e não pela força ou 

consentimento. 

No tratado “O Príncipe” (séc. XV)101, Maquiavel questiona se é melhor ter 

uma relação baseada no amor ou no medo. Tanto ele quanto Etzioni afirmam que o 

melhor mesmo é ser amado e ser temido. No entanto, não podendo ter as duas 

coisas, uma relação baseada no amor tende a ser passageira, incerta e facilmente 

encerrada. Maquiavel afirma que uma relação baseada no medo tende a ser mais 

duradoura, pois o indivíduo precisa estar disposto a pagar o preço antes de terminar 

a relação. 

O poder inclui atributos pessoais e atributos ligados ao cargo e que 

constituem a base da capacidade de liderança para influenciar os outros. O conceito 

de autoridade está mais ligado ao poder de posição. 

A discussão de poder efetuada por Crozier e Friedberg102, se apresenta 

como: 

- O poder é uma relação de troca ou negociação que se exprime entre dois 

atores, no mínimo; 

- O poder tem uma certa finalidade: dois sujeitos não entabulam uma relação 

de poder a fim de medir forças, mas de obter uma determinada ação do outro; 

- A relação do poder é recíproca, mas necessariamente desequilibrada; 

- A relação de poder não é transitiva; 

- O poder reside na margem de liberdade que dispõe cada um dos sujeitos 

da relação de poder, ou seja, a maior ou menor possibilidade de recusar o que o 

adversário quer; 

- O poder de um indivíduo é, também, função da amplitude da zona de 

incerteza que a impresivibilidade do seu próprio comportamento lhe permite criar 

face aos seus parceiros. 

____________________ 
101 Op. cit. 
102 MARQUES, Manuel Predoso. Relações de poder na empresa: a gestão da nova realidade social. 

Lisboa: Europa-América, 1983. p. 112 
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Formas de poder de um líder segundo Gibson103, French e Raven104: 

- Poder coercitivo – baseado no temor; 

-Poder recompensador – baseado na esperança do elogio, do 

reconhecimento ou no lucro; 

- Poder legitimado – flui no cargo do indivíduo no grupo ou na hierarquia 

organizacional; 

- Poder apoiado na especialização – baseia-se na especialidade, nas 

aptidões ou no reconhecimento da pessoa. O conhecimento do líder é maior que dos 

liderados; 

- Poder referencial – baseia-se na atuação e no apelo, conhecido também 

como poder carismático. 

 

2.4. METODOLOGIA 
 

Pesquisa científica quanto: 

À natureza: 

Pesquisa Básica, que visa entender o comportamento do líder e colocar 

situações de discussão em relação à preparação dos futuros líderes nas 

organizações. 

Aos objetivos: 

Pesquisa Descritiva, que visa observar e descrever as responsabilidades 

que devem ser cumpridas pela liderança e explorar a boa comunicação como 

ferramenta de trabalho. 

Aos procedimentos: 

Pesquisa Operacional (Secundária), que investiga, analisa e sugere como 

deve ser uma boa preparação do líder nas organizações. 

 

 

 

 

____________________ 
103 GIBSON, James L. Organizações: comportamento, estrutura, processos. Tradução Carlos Roberto 

Vieria de Araújo. São Paulo: Atlas, 1981. p. 194 
104 CHIAVENATO, Idalberto. Teoria Geral da Administração. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1979. 
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Tem-se como objetivo questionar a postura dos líderes apontando-os como 

mal utilizadores da comunicação como estratégia de relacionamento e de 

desenvolvimento da organização, apontando a importante relação entre liderança e 

comunicação. Pretende-se confirmar a hipótese de que “os líderes não utilizam as 

estratégias de relacionamento em prol do desenvolvimento da organização, ainda 

que sejam líderes”. 

 

Segundo Dencker105, “a pesquisa bibliográfica permite um grau de amplitude 

maior, economia de tempo e possibilita o levantamento de dados históricos”. 

Thompson106 defende a importância da pesquisa secundária, pois acredita que “há 

aproveitamento da literatura especializada, idéias, dados, parte-se de ponto 

avançado para elaboração do ensaio. Ganha-se tempo, em sentido histórico. De 

outro lado, evita-se um tipo de abordagem classificável como simplória”. 

 

A pesquisa secundária é o levantamento, a seleção e, conseqüentemente, o 

fichamento dos documentos de interesse para o estudo de determinado assunto. 

Antes de divulgar conclusões, é importante saber tudo sobre o que já foi escrito e 

estudado. Este tipo de pesquisa, também pode ser realizada para se conhecer a 

evolução de um assunto ou atualizar os conhecimentos sobre ele. 

 

Baseando-nos em pesquisas secundárias, envolvendo os mais diversos 

autores da administração, comunicação, marketing, política, psicologia 

organizacional, que trouxeram suas contribuições de diferentes maneiras e 

conseguiram atestar os tópicos que envolvem a atividade de liderança dentro das 

organizações. 

Mais do que isso, foi necessário buscar os conhecimentos relativos ao 

desenvolvimento das organizações através dos tempos, o que nos permitiu criar 

visões de uma melhor atuação para o futuro. 

 

_____________________ 
105 DENCKER, Ada de Freitas Maneti. Métodos e técnicas de pesquisas em turismo. São Paulo: 

Futura, 1998. 
106 THOMPSON, Augusto. Manual de orientação para preparo de monografia: destinada 

especialmente, a bacharelandos e iniciantes. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1987. 
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A primeira hipótese sobre esse trabalho centrou-se na possível capacidade 

de tentarmos mensurar a liderança através de pesquisa qualitativa junto aos 

indivíduos que realizassem essa função dentro de algumas organizações (pesquisa 

empírica). Após o início da pesquisa secundária, que forneceu subsídios para isso, 

indentificou-se que este tipo de pesquisa já havia sido realizado em outros tempos 

por estudiosos da administração e se mostrou ineficiente, se colocadas 

individualmente, não sendo possível medir a eficiência e a capacidade de liderança. 

Com essas informações em mãos e fazendo uma análise mais complexa dessa 

atividade, conclui-se que para isso seria necessário muito mais do que uma 

pesquisa qualitativa. 
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 3. CONCLUSÃO 
 

 A tentativa de concluir um projeto como este só permite abrir mais caminhos 

para se continuar na busca das melhores práticas e definição de liderança, 

procurando identificar uma “fórmula” para a melhor realização desta tarefa. 

 As pesquisas secundárias realizadas como base, forneceram um material 

fundamental para a compreensão dos processos organizacionais e do 

desenvolvimento da comunicação através dos tempos, adquirindo importante papel 

ao auxiliar o alcance dos objetivos. 

 A liderança, como se quis demonstrar no decorrer deste trabalho, é uma 

tarefa complexa, que envolve muito mais do que a simples relação entre líder e 

liderados. É uma atividade que possui inúmeras vertentes que caminham em 

paralelo e que apontam uma melhor ou pior relação entre os indivíduos. As relações 

de poder são uma constância na vida de qualquer pessoa e devem ser encaradas 

como parte integrante das relações humanas, variando em intensidade e objetivos. 

  Diariamente somos envolvidos ou influenciados, e até mesmo incentivados, 

nessas relações de poder, tanto no trabalho quanto em casa ou na comunidade a 

qual pertencemos. É importante que todos tenham consciência que essa ação e 

reação causada por esse processo faz parte da sociedade e é, através dela, que 

descobrimos, almejamos ou realizamos atividades, e é assim que o desenvolvimento 

muitas vezes acontece. 

 Buscou-se centralizar os estudos nas relações de liderança e poder, via 

comunicação, no universo das organizações, pois se apresenta como mais 

pertinente e importante neste momento, apesar de que o conhecimento sobre a vida 

privada também acaba por interferir na vida pública de qualquer pessoa. 

 Identificou-se, com os estudos já realizados para análise de liderança e sua 

eficiência, que ainda há longo caminho a ser percorrido na busca dos melhores 

modelos. Muito mais do que simplesmente desenvolver teorias, é transmitirmos e 

compreendermos o que leva um líder a tomar determinadas ações e porque muitos 

fracassam ao desempenhar essa tarefa. 
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 Com base nestas questões, conclui-se que para realizar esta análise e criar 

parâmetros sobre a liderança ideal, o correto é realizarmos um estudo 

interdisciplinar, onde sejam envolvidos os conhecimentos sobre a comunicação, 

administração e psicologia organizacional. Podemos afirmar que muitas das ações 

praticadas por líderes não surgem apenas de seu convívio na própria organização, 

mas de características pessoais desenvolvidas ao longo da vida desse indivíduo. 

Uma análise psicológica teria como função apontar os detalhes da relação desse 

indivíduo fora da organização e conhecer mais profundamente suas principais 

características pessoais e como elas reagem ao mundo exterior. 

 

 Muitas vezes, esse líder fica tão envolvido com a função e seu cargo, que 

acaba por não perceber a transparência de personalidade que está sendo 

transmitida e que é tão sensível às pessoas que participam do convívio. O ego, o 

sentimento de posse, o status, tudo isso pode se transformar em sentimentos 

maiores do que se imagina e acaba por influenciar negativamente no exercício da 

liderança e se apresentar como interferência ao invés de complemento. 

 

 Esse trabalho também permite afirmar que, muito mais do que identificar as 

mudanças que determinados líderes poderiam adotar, é a autoconsciência dessa 

mudança e de que as ações precisam ser diferentes. Identificado isso pelo líder, o 

ideal é recorrer ao auxílio de profissionais capacitados e tentar se conhecer, 

buscando a melhoria do primeiro “eu” para depois voltar a lidar com pessoas. 

 

 A convivência com maus líderes torna os liderados um conjunto perigoso e 

desmotivado, capazes de reagirem de maneira incontrolável e que se aponta, muitas 

vezes, para um cenário impossível de reverter. Uma vez quebrada a capacidade das 

pessoas estarem motivadas, o ciclo de ação e reação pode sofrer conseqüências 

desastrosas e danosas, visto que a motivação não é algo que alguém possa 

simplesmente falar para o outro ter, mas é necessário existir todo um ambiente e 

condições capazes de gerar esse sentimento e que cada pessoa desenvolva a sua 

própria motivação. 

 

 

 

 



 79

 Para que a relação entre os indivíduos, líderes e liderados se sustente, a 

comunicação falada é imprescindível e deveria ser encarada como a ponte entre o 

sucesso e o fracasso, tanto de indivíduos como de organizações. Como ouvi dizer 

uma vez: “Falar é verbo divino”. Representa tudo o que há de melhor nos seres 

humanos, a capacidade única de se relacionar, gratuitamente, sem precisar de nada 

mais além da vontade de se expressar. É, antes de tudo, um ato natural, capaz de 

reunir pessoas, transmitir pensamentos, agitar multidões e, até mesmo, acabar com 

a imagem da pessoa que a pronunciou. 

 

 Podemos contar nos dedos a quantidade de pessoas que conhecemos que 

possuem o poder da fala, que nos intrigam e geram admiração na simples realização 

desse processo tão corriqueiro do ser humano. O poder da fala e, 

conseqüentemente, da comunicação deve ser inerente ao cargo de líder. Para isso, 

há de se buscar o aperfeiçoamento do método, o conhecimento de causa e o 

convívio com a comunicação como ponto de partida para a realização dos objetivos. 

Por isso insistimos aqui na necessidade da auto-análise por parte do líder em 

reconhecer faltas e buscar o auxílio nas atividades que não lhe são inerente. 

 

 A importância da fala no processo de comunicação deve ser levada às 

últimas conseqüências por aqueles que pretendem obter sucesso em suas 

atividades. E não somente falar, mas falar bem, para poder ser compreendido e 

gerar as ações que pronunciou. Se pararmos para refletir um pouco, nós não 

afirmamos, constantemente, que a comunicação organizacional é importante para a 

empresa, que auxilia no processo de consolidação da imagem, gera integração entre 

os funcionários, colaboradores e fornecedores, que permite um maior conhecimento 

de seus públicos e está integrada aos objetivos da empresa? Então, isso tudo se 

aplica também quando pensamos em líderes e suas tarefas, pois o que permite que 

a organização se desenvolva são os trabalhos realizados por pessoas e pela 

manutenção das boas relações humanas. 

 

 O falar sem comprometimento resulta em palavras perdidas. É o lúdico. Mas 

a boa utilização da palavra, bem colocada, verdadeira para aquela situação, pode 

surpreender e tornar a tarefa um ato tão simples quanto prazeroso. 
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 Muitos cursos prometem tornar executivos em líderes em apenas algumas 

horas. Outros fornecem um “coach” empresarial. Mais do que isso, um líder precisa 

ter discernimento para buscar, com humildade e determinação, uma viagem para o 

seu interior, resgatando os pontos necessários de mudanças e atualizações. Apesar 

de concordarmos com essa análise psicológica, não podemos deixar de retomar que 

as características da liderança, em sua maioria, são situacionais, o que exige ainda 

uma maior adaptação do líder em prol das relações e das tarefas, alternando 

conforme as necessidades daquele determinado momento. 

 

 Não se pode deixar de lado as pessoas que já nascem com a forte 

capacidade de liderar, sem nunca ter vislumbrado sobre isso, é um dom que não se 

atribui à maioria das pessoas. Esses líderes são aqueles que através de pequenos 

gestos movem situações e regem pessoas com impressionante facilidade. 

 

 O que percebe-se e deve-se buscar é que, apesar do assunto liderança 

estar crescendo ultimamente, ainda não encontramos estudos consistentes como os 

apresentados no passado, que apesar de se mostrarem incompletos, foram 

importantes para conclusões discutidas ainda hoje. 
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