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RESUMO
Neste artigo destaca-se uma pesquisa bibliográfica exploratória, realizada com o objetivo de analisar se as qualidades
do líder servidor das organizações do século XXI, atribuídas pelos livros “O monge e o executivo” e “Jesus o maior líder
que já existiu” coincidem com as funções e atividades descritas no Código de Ética e Legislação do profissional de
Relações  Públicas.  Com  os  alicerces  da  literatura  estudada,  para  levantamento  das  qualidades  de  Cristo  na
historiografia, do perfil  de liderança nos livros de Hunter e Jones, e por fim, análise das funções do profissional de
Relações Públicas, foi possível perceber que as qualidades atribuídas ao líder servidor fazem parte dos atributos das
Relações Públicas.
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1 INTRODUÇÃO

No  século  XXI,  a  literatura  foi  invadida  por  livros  sobre  liderança  tendo  como  base  os
ensinamentos de Jesus Cristo, como por exemplo, “O monge e o executivo”, de James C. Hunter e
“Jesus, o maior líder que já existiu”, de Laurie Beth Jones. O livro “O monge e o executivo”, lançado
em 2004, já vendeu mais de quatro milhões de cópias no país, o que demonstra sua relevância entre
o público brasileiro. Entretanto, o assunto não é tão recente. Em 1970, Robert Greenleaf já falava do
líder como servidor.

Dentro das organizações, em determinados momentos, o profissional de Relações Públicas
pode assumir a postura de liderança. Ele é o responsável por planejar e desenvolver a gestão dos
processos de comunicação, como recurso estratégico da interação entre os diversos públicos de
uma organização.

Alinhando  esses  relacionamentos,  as  Relações  Públicas  encontram-se  em  uma  posição
favorável frente aos públicos da organização em que atua, possibilitando um comportamento de
liderança. Desta forma, percebe-se a relevância de buscar um comparativo entre o perfil deste líder,
com as funções e atividades atribuídas na Legislação e no Código de Ética da profissão de Relações
Públicas.  A  importância  deste  levantamento  bibliográfico é,  justamente,  perceber  se  existem
semelhanças entre esses dois perfis e se realmente é  possível usar os ensinamentos de Jesus
Cristo para a liderança nas organizações. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Este  artigo  científico  possui  como  base  a  pesquisa  bibliográfica,  desenvolvida  com
fundamento em materiais elaborados anteriormente, constituídos de livros e artigos científicos. Tal
pesquisa  pode  ser  classificada  como  teórica  e  exploratória,  pois  para  Gonçalves  (2005),  estas
classificações  estão  dedicadas  a  estudar  a  teoria  se  encontrando  em  uma  fase  preliminar,
possibilitando definição e delineamento. Segundo Gil (2002), parte das pesquisas exploratórias pode
ser definida como pesquisa bibliográfica. 
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Para  facilitar  a  visualização  dos  levantamentos  bibliográficos,  foi  utilizada  a  análise  de
conteúdo, considerada uma técnica para o tratamento de dados que tem por objetivo identificar o
que está sendo dito a respeito de determinados temas (VERGARA, 2005). 

3 DESENVOLVIMENTO

Os objetos de estudo “O monge e o executivo” e “Jesus, o maior líder que já existiu”, possuem
muitas características em comum. Apesar de apresentarem a temática sobre a liderança de uma
forma distinta, ambos os livros têm como ponto de partida a vida e as qualidades de Jesus Cristo.
Enquanto  Jones  é  direta  em  suas  falas,  mostrando  passagens  da  Bíblia  que  apontam  as
características de um líder, Hunter utiliza-se de estórias vividas por suas personagens para realizar o
comparativo.  

Os gestores deste século precisam se tornar líderes, pois, historicamente, a sociedade vem
criando executivos que atendem à administração, mas não  à liderança. Isso não significa que os
líderes estão no topo da pirâmide, ou acima dos grupos. Eles normalmente se encontram entre os
grupos,  fazendo  o  papel  de  articulador,  aquele  que  agrega  a  todos  para  o  bem  comum.  

Jones e Hunter acreditam em um líder democrático, sempre disposto a aceitar as ideias do
próximo, de perdoar, não julgar e servir ao colega. Strocchi (2007) também cita este modelo em seu
livro  “Psicologia  da  Comunicação”,  mas  ao  contrário  dos  autores,  Strocchi  vê  este  modelo  de
liderança  como  menos  eficaz  do  que  uma  liderança  autoritária.  

As  características  idealizadas  nos  dois  livros,  como  compromisso,  bondade,  respeito  e
abnegação, encontram de certo modo, consonância com as funções das Relações Públicas, como é
possível observar na tabela abaixo:

Quadro 1: Características de liderança e RP nos objetos de estudo

O Monge e o Executivo Jesus, o maior líder que já existiu Código de ética da profissão de 
Relações Públicas

- Paciência
- Bondade
- Humildade
- Respeito
- Abnegação
- Perdão
- Honestidade
- Compromisso
-Serviço/Sacrifício 

- Compromisso
- Gratidão
- Não julgava
- Planejamento
- Bondade
- Aberto às pessoas e às suas ideias
- Perdão

- Respeito aos princípios Universais
- Responsabilidade profissional
- Eficiência máxima em seus serviços
- Esclarecer o papel de sua equipe
- Solidariedade
- Defender a livre manifestação de 
pensamento e democratização da 
informação
- Definir políticas de tratamento com 
os públicos
- Desenvolver políticas e estratégias 
que atendam às necessidades de 
relacionamento

Fonte: Elaborado pela autora com base nos livros “Monge e o executivo”, “Jesus o maior líder que já existiu” e o Código
de ética da profissão de Relações Públicas.

Diante da discussão sobre liderança e quem é indicado para este papel, surge o profissional
de Relações Públicas. Tendo como função criar, coordenar e implantar estratégias que atendam a
necessidade de relacionamento da organização com seus públicos, o Relações Públicas torna-se
articulador deste processo. É por sua posição estratégica nas organizações que ele possui facilidade
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em  fazer  com  que  os  grupos  atuem  de  forma  entusiástica.  
Mas, até que ponto esta liderança não é, na realidade, manipuladora? Para Strocchi (2007, p.

94) esta liderança  é aquela “em que o chefe, de modo aparentemente não autoritário, impõe em
todo caso modelos de comportamento e opções específicas,  efetuando manipulações baseadas
sobre  o  sentimento  de  culpa”.

Nesse tipo de liderança, o líder obtém grande poder, por meio de uma aparente abertura, a
qual faz as outras pessoas do grupo dificilmente resistirem ou se defenderem. O que se torna um
ponto positivo quando se percebe que a cada dia os públicos ficam mais exigentes e criteriosos, não
se deixando persuadir por qualquer informação. Por isso, torna-se necessário nas organizações um
bom profissional, que saiba relacionar–se com seus públicos e influenciá-los.

O  profissional  de  Relações  Públicas  possui  como  função  desenvolver  políticas  nas
organizações, para que estas se comprometam com seus públicos. Por fim, o papel das Relações
Públicas é liderar as opiniões em benefício da organização, agregar valor a sua imagem e integrar
os  públicos.  É  um  gestor  da  comunicação,  comprometido  com  os  valores  e  a  missão  da
organização, que afirma com excelência e transparência aos seus públicos de interesse de forma
planejada, objetiva e estratégica. KUNSCH (2002) afirma que este profissional visa harmonizar os
interesses entre organização e seus públicos, fazendo uso da persuasão, negociação, princípios
éticos e justiça. 

Outro princípio bíblico apontando nos livros é a importância de aprender a servir. Tal atitude
requer do líder humildade de encarar as mesmas tarefas feitas por seus subordinados. Incorporar
essas atitudes, partilhar o poder e valorizar o desempenho das pessoas na equipe leva as pessoas
a ter sucesso em tarefas desafiantes. Assim como estes líderes servidores, as Relações Públicas
também  atuam  de  forma  abnegada,  servindo  e  cuidando  da  imagem  da  organização.  

O líder idealizado nestas obras de auto-ajuda é muito mais coerente com o profissional de
Relações  Públicas,  ao  dono  da  organização,  ou  até  mesmo ao  gerente  do departamento.  Isso
acontece,  porque  até  determinado  ponto  as  obras  visam à  venda,  sendo  incongruentes  com a
própria  lógica  capitalista,  que  tem  por  objetivo  o  lucro  e  não  a  partilha.   

Chagas (2001)  também comenta  que os escritores  deste  tipo  de literatura  fazem uso de
frases  definitivas,  porque  precisam convencer  os  leitores  sobre  seus  fracassos  ou  vitórias.  Os
leitores, então, acreditam nessas verdades absolutas e passam a crer que podem enfrentar seus
próprios obstáculos com receitas prontas. 

Atribuir  esta  função  de  líder  ao  Relações  Públicas  pode  ser  positivo,  no  sentido  das
organizações  compreenderem  a  importância  da  comunicação  como  diferencial  em  relação  à
concorrência. De uma forma ou de outra, as organizações estão executando atividades inerentes às
Relações  Públicas,  algumas  vezes  não  de  forma  planejada  e  estratégica,  mas  de  maneira
desajeitada, através de alguém que não foi preparado para isso, que improvisa e executa por não
saber  como  fazer.

Por outro lado, corre-se o risco de pensar a profissão a partir de um caráter messiânico, como
se coubesse a esse profissional salvar a organização. É neste ponto que se identificam as receitas
prontas  dos  livros  de  auto-ajuda,  com  seu  discurso  atrativo  e  seu  ideal  soberbo.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não  é  o  profissional  de  Relações  Públicas  que  salvará  as  organizações.  A  cultura
organizacional está amadurecendo, e a comunicação  é o fator decisivo para este crescimento. O
líder possui mecanismos que podem contribuir com a evolução, facilitando as relações de poder nas
organizações. É somente pela comunicação que a tomada de decisão trará bons resultados, tendo
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como base o planejamento estratégico e conciliando objetivos e expectativas de seus públicos.  
Um líder participativo, que está no meio das pessoas, escutando-as e respeitando as causas

sociais,  obterá  um maior  engajamento  por  parte  de seus seguidores,  disseminando a cultura  e
tornando  seus  objetivos  atingíveis.  Desta  forma,  a  cultura  organizacional  é  influenciada
favoravelmente quando o líder transmite valores éticos e morais por meio de seus exemplos.

É  possível afirmar que sim, o profissional de Relações Públicas tem as características dos
líderes dos livros que foram objetos de estudo. Entretanto, essas literaturas têm que ser pensadas
de modo crítico, assim como o Código de Ética do profissional e os livros da área, para não se
converterem em manuais, que no caso dos livros, o são, já que se trata de auto-ajuda. Usar a figura
de Jesus é um dos grandes exemplos do quanto são auto-ajuda.

Como  às  Relações  Públicas  cabe  planejar  as  ações  de  comunicação  dentro  das
organizações,  é  possível  assimilar  e  mesmo  se  identificar  com  algumas  das  características
apontadas  pelos  autores  Hunter  e  Jones,  o  que  não  pode  significar  reduzir  as  ações  de
comunicação a um manual,  a uma lista de itens a serem seguidos. O profissional  de Relações
Públicas lida, sobretudo, com pessoas, justamente por esse motivo, nenhum manual é capaz de
resolver  todos  os  possíveis  entraves.
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