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EMPATIA: CARACTERISTICA SINGULAR NAS INTER-RELAÇÕES 

DAS EMPRESAS 

 

 
Ana Maria Vilas Boas dos Santos 

 

Resumo: A empatia é uma característica intrínseca e singular ao indivíduo, intuitiva e expressada em dadas 

situações especificas nas relações interpessoais. O estudo tem foco na relevância da identificação de perfis 

empáticos nas empresas. A ênfase no potencial humano, acima do potencial tecnológico, tem como consequência 

a geração de ideias inovadoras e transformação digital comprometida com os anseios dos clientes. O tema discorre 

sobre a importância do equilíbrio entre os seus componentes; cognitivos, afetivos e comportamentais, nas 

dinâmicas das empresas. Por fim, vem destacar o papel da área de Gestão de Pessoas nos processos de 

recrutamento, seleção e treinamento de funcionários com perfis empáticos, visando atingir respeito mútuo e 

confiança nas inter-relações dos clientes. Perspectivas de demandas de pesquisa são evocadas na conclusão, com 

vista, a criação de parâmetros brasileiros para coeficientes de empatia nos indivíduos, como forma de facilitar os 

processos de identificação de perfis empáticos para as empresas.    

Palavras-chave: Empatia. Gestão de Pessoas. Inter-relação. 

 

 

 

 

EMPATHY: SINGULAR CHARACTERISTICS IN THE INTER-

RELATIONS OF COMPANIES 

 
Ana Maria Vilas Boas dos Santos1 

 

Abstract: Empathy is an intrinsic and singular characteristic to the individual, intuitive and expressed in given 

specific situations in interpersonal relationships. The study focuses on the relevance of the identification of 

empathic profiles in companies. The emphasis on human potential, above technological potential, results in the 

generation of innovative ideas and digital transformation committed to the wishes of customers. The theme 

discusses the importance of the balance between its components; cognitive, affective and behavioral, in the 

dynamics of the companies. Finally, it highlights the role of the Personnel Management area in the processes of 

recruiting, selecting and training employees with empathic profiles, with a view to achieving mutual respect and 

trust in client relationships. Perspectives of research demands are evoked in the conclusion, aiming at the creation 

of Brazilian parameters for empathy coefficients in individuals, as a way to facilitate the processes of empathic 

profile identification for companies. 

Keywords: Empathy. People management. Interrelation. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O estudo da empatia vem crescendo demasiadamente, mudando a visão dinâmica das 

empresas, buscando um futuro promissor e inovador. Ao inserir perfis empáticos produz-se uma 

construção de bem-estar geral entre os clientes internos e externos, bem como, sucesso para 

organização.  Onde Santos et al. (2014), conclui que a empatia causa grande impacto positivo 

nos resultados da empresa e aponta o desenvolvimento dessa característica dentro da 

organização.   

De acordo com Kuhn & Scortegagna (2016, p. 2), quanto melhor for a comunicação e 

a interface entre os trabalhadores em uma organização, melhor poderá ser desde o clima 

organizacional, como o desenvolvimento do trabalho e seus resultados. 

A área de Gestão de Pessoas, segundo Chiavenato (2004), é a responsável pela 

excelência das organizações bem-sucedidas e pelo aporte de capital intelectual, que simboliza 

a importância do fator humano em pela “Era da Informação”.   

Essa área tem importância fundamental na busca por corpo técnico capaz de ideias 

inovadoras, aliado a grande dose de empatia, tanto na relação grupal, dentro da empresa 

proporcionando troca de experiencias e convivência leal, quanto, com a capacidade de 

identificar as necessidades e anseios dos clientes externos.  

Há de se relacionar também os componentes da empatia; cognitivo, afetivo e 

comportamental, e suas várias nuances na construção de uma relação equilibrada entre o staff 

de uma empresa e seus clientes externos. 

O treinamento especializado é fator importante na busca do equilíbrio das características 

empáticas, de modo que o altruísmo não prevaleça nas interrelações, objetivando atendimento 

mútuo dos anseios dessa relação.   

Outro fator evidenciado por vários estudiosos, é de que uma transformação digital, 

aliada a um coeso potencial humano empático, capaz de realizar uma leitura real das 

necessidades dos envolvidos nas relações comerciais traz sucesso para as empresas.  

O foco na transformação digital passou do primeiro plano, para um plano subsequente 

a identificação do potencial humano, capaz de interagir de forma empática em uma relação 

grupal.  

Este trabalho não visa levantamentos bibliográficos aprofundados, sobre o tema 

empatia, e sim, um passeio pelas várias faces do comportamento empático nas organizações 

empresariais.  
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2. CONCEITO EMPATIA 
 

De acordo com a Grande Enciclopédia Larousse Cultura (1995), o termo empatia vem 

do grego en , dentro + pathos, sentimento; modo de conhecimento intuitivo de outrem, que 

repousa na  capacidade de colocar-se no lugar do outro. 

Essa definição vem estimular uma discussão, sobre a característica empática do 

indivíduo, como sendo um sentimento intuitivo: interno (prefixo en). 

Betti (2018), afirma que empatia nada mais é do que, de alguma forma, também aceitar 

o lado do outro como legítimo – até mesmo quando não concordamos com ele.  

Aprofundando essa relação, Kuhn & Scortegagna (2016), define que ter empatia, trata-

se de um esforço de relação efetiva com outrem, que consiste em adotar uma regra de platina 

própria: agir com os outros como eles agiriam consigo mesmos.  

3. COMPONENTES DA EMPATIA: COGNITIVA, AFETIVA E 

COMPORTAMENTAL 

 

Falcone et al. (2008), cita vários autores que consideram na literatura recente, a empatia, 

como um construto multidimensional, abrangendo componentes cognitivos, afetivos e 

comportamentais.  

O autor segue descrevendo que o componente cognitivo da empatia se caracteriza pela 

capacidade de inferir com precisão os sentimentos e pensamentos de outra pessoa, sem 

experimentar necessariamente os mesmos sentimentos desta. O componente afetivo, se aplica 

a experimentar um entendimento do que é sentido por uma pessoa ou de experimentar um afeto 

que está mais voltado para a situação do outro do que para a própria situação. Já o componente 

comportamental (verbal e não verbal) da empatia torna-se fundamental para que a outra pessoa 

se sinta verdadeiramente compreendida e consolada.  

Souza (2016), afirma, porém, que o mal da empatia é o risco de deixar-se ser dominado 

pelos outros. Fez referência ao psicólogo Adam Waytz, estudioso do tema empatia, que alerta 

sobre o perigo de não saber dosar a empatia; podendo prejudicar o negócio, os relacionamentos, 

influenciar negativamente sua equipe e deteriorar sua capacidade de liderança. 

Segundo reporta Falcone et al (2008), pela análise de alguns autores em seu estudo, que 

a empatia afetiva pode levar ao altruísmo.  O altruísmo é compreendido como a ajuda com 

intenção de auxiliar outra pessoa sem expectativa de qualquer compensação, senão o bom 
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sentimento resultantes. Segundo dicionário Português– “Dedicação desinteressada; ato de amar 

ao próximo sem esperar nada em troca. Filantropia”. 

Para a empresa o altruísmo pode ser desastroso, fato confirmado por Goleman (1998), 

é preciso ter equilíbrio e temperança em relação à empatia.   

A temperança entre os componentes empáticos de um indivíduo deve ser uma meta em 

uma relação sadia, como proposto por Falcone et al. (2008), como sendo um componente 

comportamental (verbal e não verbal), onde torna-se fundamental para que a outra pessoa se 

sinta verdadeiramente compreendida. 

Importante citar, que o equilíbrio nos componentes empáticos pode ser treinando, como 

afirma Kestenberg (2013). Segue afirmando, que a empatia pode ser aprendida formalmente, 

com criteriosa sistematização, através de treinamentos pontuais sobre as habilidades a serem 

desenvolvidas.   

A área de Gestão de Pessoas tem grande compromisso e responsabilidade na empresa, 

não somente com a identificação de perfis empáticos, mas também, é responsável pela busca 

do equilíbrio dos componentes dessa característica dentro da empresa.   

4. IMPORTÂNCIA DA EMPATIA NAS ORGANIZAÇÕES 

 

 Betti (2018), em seu artigo, faz aposta esperançosa e divulga: 2018 será um ano de 

muita empatia! Este autor, usando de muito entusiasmo, chama a atenção para esse 

comportamento humano, que deve estar presente, mesmo, em momentos de muito embate.    

Os momentos de embate dentro e fora das empresas, são situações que podem acarretar 

prejuízo; mas podem também levar ao surgimento de grandes transformações para a 

organização.  

Ornellas (2018), pondera que no contexto organizacional, a comunicação empática tem 

como princípio a troca e compreensão mútua, com diálogo franco e respeitoso às diferenças.  

O estudo apresentado pelos autores, Sampaio at al (2009), define que existe consenso 

entre os teóricos a respeito da forte influência que a empatia pode exercer nos processos de 

tomada de decisão, especialmente quando esta se refere a questões ligadas ao cuidado, respeito 

e moralidade. 

Cavazotte et al. (2004), define como Inteligência Emocional a habilidade dos membros 

de um grupo de expressarem suas emoções e compreenderem a de seus pares, promovendo 

atitudes de cooperação e relacionamentos construtivos.  
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A Inteligência emocional inserida nas empresas, segundo Riberio (2008), deve ser 

utilizada adequadamente, permitindo uma maior habilidade no trato com o ser humano  

5. EMPATIA E MUDANÇAS NA DINÂMICA ORGANIZACIONAL 

 

A avalanche de inovações que tem caracterizado o momento atual das sociedades, 

segundo Riberio (2008), vem das pessoas que fazem parte dessas organizações, transformando-

se, no maior fator de inovação. Há uma interdependência entre organizações, sociedade e as 

pessoas.  

Ornellas (2018), é conclusivo: “a qualidade da relação entre as pessoas e, em particular, 

do gestor e sua equipe, afeta significativamente o desempenho no trabalho.  

Esse fator, também foi ponderado por Ribeiro (2008), referindo-se acerca das empresas 

ditas excelentes, que colocam como foco principal, o capital mais precioso os recursos 

humanos, sendo a atenção ao indivíduo uma chave para o sucesso. Alerta Santos et al. (p. 5, 

2014) 

 

[...] cada pessoa carrega consigo uma base interna de diferenças que englobam conhecimentos, 

informações, opiniões, atitudes, valores, gostos, crenças, experiências, sentimentos, que vão 

interferir diretamente na dinâmica do grupo ao qual ela está inserida. A maneira como essas 

diferenças existentes entre os membros do grupo será tratada, determinará o relacionamento, 

andamento e clima do grupo, possibilitando ou não o trabalho em equipe, fundamental para o 

alcance dos objetivos da tarefa. 

6. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E INOVAÇÃO  

 

A capacidade de inovação toma-se fator vital para a sobrevivência das empresas, nesta 

era de competição de mercado que atinge todas as regiões do mundo, afirma Queiroz (1999), 

A inovação das empresas na atualidade passa por grande abertura tecnológica, visando 

inovações que permitam respostas eficazes para os anseios do cliente e da empresa.    

Betti (2018) afirma também, que a empatia é o principal recurso para a inovação, na 

medida em que nos coloca no espaço da curiosidade e da escuta genuína.  A escuta ou 

entendimento das necessidades (verbais e não verbais), terá um alvo muito mais acertado, 

quanto maior for a empatia nas inter-relações com o cliente.  

As ideias inovadoras devem levar em conta o público final, ao qual se destinam; caso 

contrário pode ser um final trágico para as organizações. Quanto mais a tecnologia e inovações 

estiverem alinhadas às necessidades reais do público final, maior será sucesso.  

Queiroz (1999), acrescenta que por esta razão, a inovação, deve estar aliada às 

habilidades empáticas dos funcionários e parceiros das empresas.  
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Ademir Santana, prefaciando Silva (2009), em citação, afirma que é surpreendente e 

prazeroso, verificar que no mundo cada vez menos analógico e mais digital, as pessoas, 

continuam sendo importantes em todo e qualquer processo produtivo.  

O site inovador, chamado o Futuro das Coisas, vem demostrar a importância da empatia 

nos tempos de inovação tecnológica. Acrescenta citando os estudos de Parmar (2016), que a 

empatia será cada vez mais valorizada nas empresas, para tanto, foi criado o Índice Global de 

Empatia, representada na tabela 01.  

Esse índice mapeia quais são as empresas de cultura empática, onde consolidam o 

sucesso em ambiente de prosperidade para as equipes com maior retorno financeiro. 

 

Tabela 1. AS 03 EMPRESAS MAIS E MENOS EMPÁTICAS DE 2016. 

      EMPRESAS    

 MAIS EMPÁTICAS 

 

          SCORE 

       EMPRESAS   

MENOS EMPÁTICAS 

 

         SCORE 

Facebook              100.0 Bharat Petroleum 0.0 

Google 99.4 Sun Pharma 0.6 

Linkedin 98.8 ICICI Bank 1.2 

   Fonte: Harvard Business Review (2016) 

 

Analisando o panorama das três empresas mais empáticas na tabela 01, verificamos ser 

empresas de alta tecnologia digital, que mantem características empáticas, diante das grandes 

transformações digitais a que se propõem.   

Dias (2018, p. 2), chama esse avanço tecnológico de Empatia digital, fazendo correlação 

com o filme “Her”, onde o personagem Theodore se apaixona por Samantha, um sistema 

operacional com inteligência artificial avançada. O autor pondera: 

 

O objetivo da empatia artificial é detectar e responder às emoções humanas 

fornecendo aos usuários uma melhor interação com os robôs, o que é considerado por 

muitos a próxima fronteira da inteligência artificial 

7. EMPATIA NO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO  

 

Transpomos agora da análise para o estudo da importância das práticas de identificação 

de perfis empáticos nas empresas, através dos processos de recrutamento e seleção.   

De acordo com Chiavenato (2005), identificar as características pessoais do candidato 

é uma questão de sensibilidade. Requer um razoável conhecimento da natureza humana. 

Segundo Ornellas (2018) a comunicação empática é baseada em identificação de 

emoções expressadas de forma verbal ou visual, que permite descobrir as intenções do outro.  
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Ressaltamos ainda que a empatia, é uma característica que somente pode ser expressada 

em determinadas situações interpessoais. Dessa forma, as técnicas de simulação, chamadas de 

dinâmicas de grupo são uma ótima solução para o recrutamento e seleção buscando perfis 

empáticos.  

 Confirmado por Chiavenato (2005), onde expõe que a dinâmica de grupo deve ser 

utilizada como um complemento do diagnóstico, juntamente com a entrevista e testes 

psicológicos, prevendo assim comportamento em determinadas situações diárias do cargo. 

Schelles (2008) acrescenta que a empatia é o grande segredo das relações! O autor, 

ainda afirma que a empatia, pode ser percebida através das expressões; o real estado do 

profissional.  

Ocorre, porém, uma dificuldade retratada por Falcone et al. (2008), onde identificou 

lacunas nos parâmetros brasileiros de coeficientes de empatia, justifica-se assim, a construção 

e avaliação preliminar de uma medida brasileira, com um modelo multidimensional.    

Essa necessidade de novos estudos, é confirmada por Sampaio et al. (2009), que 

corrobora, indicando ainda que faltam instrumentos de avaliação da empatia adaptados à cultura 

brasileira, destacando a existência de escalas de outros países validadas para uso no Brasil.  

8. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O passeio pelo tema “Empatia: característica singular nas inter-relações de uma 

empresa”, vem discorrer sobre a importância do fator humano dentro de uma organização e 

suas inter-relações.  

O termo empatia sempre será tratado nas relações interpessoais, pois, seu ponto de 

partida é a relação com o outro, bem como, objetiva amenizar e agregar os indivíduos 

envolvidos, encaminhando assim para o entendimento das necessidades e anseios dessa relação.   

Vale ressaltar que a empatia nas empresas, deve ser uma característica equilibrada. Não 

cabe atitudes altruístas, mas sim, reconhecer necessidades e as possíveis formas de atendimento 

mútuo dos anseios dessa relação.  

A empatia deve existir por si só, sendo fator intuitivo a uma correlação; de forma 

equilibrada, será facilitadora aos processos de convivência grupal, gerando grandes benefícios 

para as empresas.  

A busca de características empáticas em um funcionário a ser contratado, pode diminuir 

muito os problemas diários de uma organização e contribuir de forma inovadora com os 

negócios da empresa. 



12 
 

 

Nesse estudo as empresas de alta tecnologia foram identificadas com altos índices de 

empatia pelo público. Concluímos que, a inovação tecnológica está diretamente relacionada 

com o perfil empático de suas mentes pensantes (projetistas).  

A área de Gestão de Pessoas aqui tem papel fundamental na condução dos processos de 

recrutamento e seleção com identificação dos perfis inovadores e empáticos.  

Cabe, porém, aqui abrir para discussões futuras, o estudo da empatia nas relações de 

Inteligência Artificial, citadas superficialmente nesse trabalho.  

Ficando aqui uma reflexão: como a empatia, característica tão singular dos seres 

humanos, poderá ser tratada com o tema Inteligência Artificial nas inter-relações homem e 

robô? 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Acentuando a importância das relações interpessoais, na atualidade, conclui-se que as 

emoções desempenham um papel central no comportamento, nas inter-relações e em processos 

cognitivos que se desenrolam no ambiente de trabalho. 

Por esse motivo, uma comunicação empática é uma excelente forma de estreitar e 

aperfeiçoar o relacionamento entre os agentes de uma organização.  

A necessidade de estudos quanto aos componentes que envolvem a empatia é relevante, 

Objetivando uma atitude empática equilibrada, em todas as suas formas de relacionamento.  

Em contrapartida, o desequilíbrio das forças que regem um indivíduo empático, pode 

levar a danos nos objetivos de uma inter-relação, seja ela profissional ou pessoal.  

O excesso de empatia pode significar se preocupar muito com os relacionamentos, 

tentando satisfazer as necessidades emocionais das pessoas, em detrimento do que a 

organização necessita.   

Após este estudo fica aqui representada o importante papel que a área de Gestão de 

Pessoas tem na condução de identificação e controle de características empáticas para compor 

os componentes humanos das empresas. 

A identificação de características empáticas nos indivíduos, tem importância significativa 

para as empresas. Dessa forma, urge a necessidade de estudos direcionados a criar um 

parâmetro brasileiro para os coeficientes de identificação da empatia, característica tão singular 

aos indivíduos, a serem utilizados nos processos de recrutamento e seleção, pela área de Gestão 

de Pessoas.  
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