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O presente estudo tem como seu principal objeto compreender de que maneira o 

exercício da empatia na relação gestor imediato e empregado pode contribuir para 

facilitar o diálogo, bem como para maior produtividade, força criativa e – por que não?  

– espaço para o amor nas organizações. A partir de uma análise bibliográfica com vistas 

a temas como empatia, relações humanas nas organizações, comunicação e diálogo, o 

estudo buscará compreender de que maneira o contexto empresarial na 

contemporaneidade se apresenta como um ambiente intrincado de emoções humanas e 

afetividade que permeiam todas as relações humanas nas organizações. Como objeto de 

análise, o estudo terá na relação gestor imediato e empregado seu enfoque principal, a 

fim de observar como se dá o exercício da empatia entre eles e de que maneira a 

experiência humana e social da empatia pode contribuir para fazer florescer a 

compreensão mútua nessa relação. O estudo também buscará demostrar uma correlação 

entre conversa e empatia “onde o esforço de compreender a perspectiva de outra pessoa 

pode ajudar a reanimar um diálogo que de outro modo seria banal”. Apoiado nas 

perspectivas de Martin Buber que captam a essência do ato imaginativo, empático, de 

humanizar o “outro”, o estudo busca compreender o fenômeno da relação face a face, a 

partir da reciprocidade entre gestor imediato e empregado. O exercício da empatia, que 

consiste em pôr-se na pele de outra pessoa, ganhando maior compreensão de seus 

sentimentos e perspectivas, pode contribuir para um ambiente organizacional de 

cooperação, colaboração e favorável ao pensamento criativo. Além de no “Eu e Tu” de 

Martin Buber, o estudo se referenciará em outras obras contemporâneas debruçadas 

sobre o tema da empatia, como O poder da empatia, de Roman Krznaric, e, com o 

mesmo título, O poder da empatia”, de Arthur P. Ciaramicoli e Katherine Ketcham. O 

referencial teórico se complementa com reflexões de Dominique Wolton sobre 

comunicação e diálogo, bem como outras obras que dissertam a respeito da falta de 

amor nas organizações e “alargam o conceito restritivo do amor individual e 

discriminado para, sem abrir mão dele, tornar a energia amorosa indiscriminada, 

abrangente”. Afinal “as vivências de afetividade fazem com que as pessoas se olhem 

com outros olhos, os olhos do amor”. E da empatia. “Poderia haver maior milagre do 

que olharmos com os olhos do outro por um instante?”. 
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