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RESUMO 

 
 
O presente trabalho de conclusão de curso tem por objetivo compreender de que 
forma a liderança empática pode influenciar o clima organizacional de um 
determinado ambiente de trabalho. As organizações passam por diversas 
transformações ao decorrer dos anos, aonde vem sofrendo cada vez mais com a 
grande competitividade no mercado. Para obter sucesso é necessário ter boas 
relações interpessoais e apostar cada vez mais em seus colaboradores, os deixando 
motivados no ambiente de trabalho, para atingir bons resultados e um bom clima 
organizacional. A metodologia utilizada para desenvolver o presente trabalho foi a 
revisão literária, como pesquisas bibliográficas, livros e sites. Contudo a liderança 
vem sendo um diferencial nas organizações tornando-se fundamental, pois é o líder 
quem tem a capacidade de influenciar diretamente seus colaboradores. Um bom 
líder se utiliza de suas habilidades, de seus estilos e de sua empatia, colocando-se 
no lugar de seus colaboradores, atentando-se para suas necessidades e se 
preocupando com seu bem-estar e sua percepção no ambiente de trabalho. Assim, 
um bom líder pode direcionar o liderado ao melhor caminho, almejando suas 
satisfações e uma boa produtividade nas organizações, mantendo um clima 
organizacional de total harmonia e adequado. 
 
Palavras-chave: Liderança; Clima Organizacional; Empatia; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



PAIVA, Bruna Vieira. Leadership and its influence on the organizational climate: 
2018. 30. Course Completion Work Administration - Anhanguera, Niterói, 2018. 

ABSTRACT 

The present work of course completion aims to understand how empathic leadership 
can influence the organizational climate of a given work environment. The 
organizations undergo several transformations over the years, where they are 
suffering increasingly with the great competitiveness in the market. To succeed you 
need to have good interpersonal relationships and bet more and more on your 
employees, leaving you motivated in the work environment, to achieve good results 
and a good organizational climate. The methodology used to develop the present 
work was the literary review, such as bibliographical research, books and websites. 
However, leadership has been a differential in organizations becoming fundamental, 
because it is the leader who has the ability to influence directly its employees. A good 
leader uses his skills, his styles and his empathy, putting himself in the place of his 
collaborators, attending to his needs and worrying about his well-being and his 
perception in the work environment. Thus, a good leader can direct the leader to the 
best path, aiming for their satisfactions and a good productivity in the organizations, 
maintaining an organizational atmosphere of total harmony and adequate. 
 
Key-words: Leadership; Organizational Climate; Empathy; 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 O presente trabalho tem por sua finalidade compreender a liderança e sua 

influência no clima organizacional, onde é através da prática do líder que usa de 

suas habilidades e de sua capacidade de influenciar as pessoas para atingir os 

objetivos, que as organizações estão conquistando seu diferencial competitivo e 

conseguindo resultados positivos em suas organizações. 

 Entende-se, então, que a liderança é muito importante para o sucesso de 

qualquer organização, onde o líder para obter bons resultados ele influencia, 

entende, incentiva e motiva seus colaboradores, para que os mesmos obtenham 

melhores desempenhos no ambiente de trabalho, conquistando a satisfação 

desejada e contribuindo cada vez mais na realização das metas a seguir, e assim 

alcançando os objetivos propostos, mantendo um clima organizacional adequado e 

satisfatório.  

 Com o advento da globalização e diante do cenário econômico, é importante 

destacar o quanto é desafiador liderar uma empresa. As organizações precisam 

cada vez mais ser competitivas, e para que vençam neste cenário tão complexo, se 

faz necessário que aqueles que desempenham o papel de líderes estejam dotados 

de capacidades, habilidades, que traduzam diretamente no aumento, e na satisfação 

dos seus liderados.  

 Mediante esse estudo verifica-se que o líder que tem a capacidade de se 

colocar no lugar de seus colaboradores, de buscar entender, agir ou pensar da 

mesma forma usando de sua empatia que faz total diferença na organização, pode 

mudar ainda mais o ambiente de trabalho. Portanto o problema a ser discutido será: 

‘Qual o impacto da liderança empática sob o clima organizacional de uma empresa?’  

 Por essa razão esse trabalho tem como objetivo geral compreender de que 

forma uma liderança empática pode influenciar o clima organizacional de um 

determinado ambiente de trabalho. Já os objetivos específicos analisados serão: 

compreender o conceito e estilos de liderança usados nas organizações; demonstrar 

o conceito de clima organizacional e por fim descrevera influência da uma liderança 

empática no clima organizacional. 

 O trabalho apresentado foi desenvolvido por meio de revisão literária, como 

pesquisas bibliográficas, livros, sites, onde serão feitos levantamentos de alguns 

autores, como: CHIAVENATO; MAXIMIANO; FRANCO e GOLEMAN. 
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2. LIDERANÇA NAS ORGANIZAÇÕES 
 

 Cada vez mais a liderança se torna importante no ambiente organizacional e 

é através dela que as organizações estão criando um ambiente mais adequado e 

saudável para todos, sempre os direcionando para o melhor caminho, fazendo que 

seus colaboradores se sintam cada vez mais motivados e apresentando um melhor 

desempenho no ambiente de trabalho e assim almejando resultados positivos para 

que a organização chegue ao sucesso desejado. 

 

2.1LIDERANÇA: ENFOQUE TEÓRICO 

  

  Liderança é um assunto que vem se enfatizando desde muitos anos atrás e 

por essa razão mostram-se algumas de suas definições e a maneira de como ela 

afeta diretamente o ambiente de trabalho, lidando com as situações para atingir os 

objetivos organizacionais. 

  
Para Maximiano (2012, p.282):  

 
Liderança é uma pratica de atingir os objetivos organizacionais por 

meio de seus colaboradores, onde quem consegue os comandar com êxito 
seus liderados, são chamados de líder, lidando com qualquer situação do 
dia a dia, visando alcançar os objetivos organizacionais. 

 
 Segundo Chiavenato (2011) ‘a liderança poder ser definida como uma 

influência interpessoal utilizada na comunicação entre os humanos a fim de alcançar 

um determinado objetivo’’. 

 De acordo com as colocações acima, pode-se afirmar que essa influência é 

de forma intencional no comportamento de outras pessoas e de determinados 

grupos, inclusive no ambiente de trabalho, visando sempre alcançar um determinado 

objetivo. 

 Para Maximiano (2012, p.286) ‘ Líder e liderados encontram-se em uma 

relação de influência recíproca. Os liderados são colaboradores de quem exerce a 

liderança. Sem liderados, não há liderança, nem missão. ’ 

 Desse modo observa-se que para o líder exercer suas funções nas 

organizações é necessário que haja colaboradores que estejam em comum acordo 

com ele, fazendo o que for orientado para que os objetivos e metas sejam 

cumpridos. 
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 A liderança é de grande importância para o entendimento do comportamento 

da equipe, onde é o líder que proporciona o caminho para atingir os objetivos. E 

compreender o que determina ser um líder eficaz pode ser proveitoso para obter um 

melhor desempenho dos colaboradores. (ROBBINS, JUDGE e SOBRAL, 2010). 

A esse respeito dispõe (Lacombe e Heilborn,2008, p.349): 
 
 Liderar é induzir um grupo de pessoas, influenciando seus 

comportamentos e ações, para atingir objetivos e metas de interesse 
comum desse grupo, de acordo com uma visão do futuro baseada num 
conjunto coerente de ideais e princípios. 
 

 Entende-se então que os líderes, são aqueles que ocupam uma posição de 

destaque nas organizações, possuindo condições de influenciar diretamente as 

decisões, direcionando o caminho para que os objetivos sejam alcançados, visando 

melhores desempenhos de seus colaboradores e da organização. 

 Contudo, os vários conceitos de liderança mostram que a figura do líder é 

suma importância no ambiente de trabalho, pois é por meio de uma boa liderança e 

de sua influência que as organizações estão conquistando colaboradores, os 

direcionando para caminho certo e os deixando-os cada vez mais motivados e com 

melhores desempenhos na realização de suas tarefas, assim transformando todo 

ambiente de trabalho, almejando boas relações, resultados positivos e um bom clima 

organizacional. 

 Depois de citados alguns conceitos sobre a liderança, o próximo tópico 

apresenta-se os estilos de liderança. 

 
2.2TEORIA DOS ESTILOS DE LIDERANÇA 
 
 
 O estilo de liderança aborda sobre o comportamento do líder ao definir suas 

decisões, ou seja, a abordagem dos traços faz referência aquilo que o líder é, já a 

abordagens dos estilos refere-se com aquilo que o líder faz.  

 Sabe-se que essa teoria dos estilos de liderança refere-se ao comportamento 

exercido pelo líder nas organizações, onde dependendo de qual o estilo de liderança 

adotado pode afetar o clima organizacional e os resultados da organização. 

 Segundo Maximiano (2000, p.343): 
 
O estilo de liderança é a forma como o líder se relaciona com os integrantes 
da equipe, seja interações grupais ou pessoa a pessoa. O estilo pode ser 
autocrático; democrático ou liberal, dependendo de o líder centralizar ou 
compartilhar a autoridade com seus liderados. 
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Figura 1 – Os três estilos de liderança por Chiavenato. 
 

Fonte: Chiavenato (2005, p.361) 
  
 Para Chiavenato (2005) O líder autocrático é aquele que dita às regras, toma 

as decisões, e direciona os colaboradores no que deve ser feito, O líder é dominador 

e pessoal nos elogios e críticas ao grupo. 

 Na liderança autocrática, o líder supervisiona o que dever a ser feito pelos 

seus colaboradores, não se envolve pessoalmente com os indivíduos, assim 

deixando-os tensos na realização de seus deveres e consequentemente ficam 

agressivos. Bonome (2008)  

 Já Maximiano (2011) na liderança Autocrática o líder está focado somente na 

execução das tarefas e o poder de decisão está totalmente concentrada no papel do 

líder. Nesse estilo, o líder toma decisões individualmente, desconsiderando a opinião 

de seus liderados.  

 Pode-se perceber através desses conceitos que o líder autocrático não das 

oportunidades aos seus colaboradores de expressarem suas opiniões, onde seu 

único foco é na sua autoridade de definir os objetivos da organização e na tomada 

de decisão, podendo assim deixar seus colaboradores ressentidos, baixando seus 

desempenhos.  

 Insta salientar que após uma analise breve sobre este estilo de liderança 

pode-se destacar algumas características do líder Autocrático: tomar decisões sem 

consultar sua equipe, bem como esta muito mais preocupado na tarefa do que com 

o grupo que a executa.  
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 Já o líder democrático toma suas decisões junto aos colaboradores, 

conduzindo-os ao melhor caminho para obter bons resultados, conforme conceitua 

Chiavenato (2005)  

 Bonome (2008) diz que: Que líder democrático toma as decisões em grupo e 

passa todas as orientações necessárias para o alcance dos objetivos 

organizacionais. Esse tipo de líder elogia seu grupo e cria uma boa relação no 

ambiente de trabalho. 

 Maximiano (2011,p.290) destaca: 
‘’Este tipo de liderança democrática indica um grau de participação dos 
funcionários no poder do gerente ou em suas decisões. Sendo assim, 
quanto mais as decisões do líder forem influenciadas pelo grupo, mais 
democrático é o comportamento do líder’’. 

 

 No líder democrático entende-se que ele direciona sua equipe para uma 

melhor execução nas tarefas, fazendo com que eles tenham um melhor 

desempenho e uma boa participação na tomada de decisão, mantendo boas 

relações e assim atingindo o seu objetivo traçado. 

 Sendo assim, ressalta-se as principais características desse estilo de 

liderança: o líder acredita que deve criar um clima em que as pessoas sintam-se 

confortáveis, bem como pede opiniões e sugestões de decisões, ouve, presta 

atenção e usa as ideias do grupo.   

 Por fim, destaca-se a Liderança Liberal que para Chiavenato (2005, p.360) 

neste estilo de liderança o líder tem participação mínima, supervisão totalmente 

afastada e dá completa liberdade para as decisões grupais ou individuais. O Líder 

não faz nenhuma tentativa de avaliar ou regular as ações do grupo.  

 O grupo permanece a vontade no trabalho, onde o líder dá total liberdade aos 

integrantes de sua equipe, não dando um sequer tipo de direção a seguir deixando 

seus colaboradores confusos em suas tarefas. Bonome (2008)  

 Percebe-se então de acordo com as colocações que o líder liberal não toma 

muitas decisões, pois ele dá liberdade aos seus colaboradores de tomarem a maior 

parte dela, e decidirem o melhor caminho a seguir, mas esse tipo de liderança pode 

acabar deixando seus colaboradores sem saber o que fazer. 

 Chiavenato (2005, p.361) “conceitua também que por meio de uma pesquisa 

elaborada em diferentes organizações, encontraram duas formas básicas de 

comportamento de liderança: a orientada para tarefa e a orientada para pessoas. ” 
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 Conforme a figura 2 abaixo verá as diferenças entre elas. 

 
Figura 2 – Diferença entre a orientada para as tarefas e para as pessoas 

Fonte:Chiavenato (2005,p.362) 

 Pode-se compreender que a liderança orientada para tarefa, consiste sempre 

na estrutura do trabalho a ser feito, supervisionando constantemente a produção, 

sem levar em consideração as pessoas que a executa, querendo somente que as 

suas metas sejam cumpridas. 

 Já a liderança orientada para as pessoas, o líder consiste sempre em ajudar 

aos colaboradores, usando de sua empatia para que obtenham melhores relações 

entre si, e juntos desenvolvam as tarefas da melhor maneira possível, e assim 

conquistando confiança e estimulo de seus colaboradores, almejando bons 

resultados organizacionais. 

 Contudo pode-se perceber que dependendo da organização e estilos de 

liderança utilizados pelos líderes, os colaboradores podem ou não obter uma maior 

produtividade e um melhor desempenho na realização de suas tarefas, onde será de 

grande importância para que os objetivos da organização sejam traçados, fazendo 

com que ela chegue ao sucesso desejado. 
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3. CLIMA ORGANIZACIONAL 

Bem como a liderança o clima organizacional é um fator de ligação entre os 

líderes e liderados, onde é de suma importância para a mudança do ambiente 

organizacional, tornando-o mais agradável e atendendo a necessidade de todos 

para o atingimento de seus objetivos organizacionais.  

3.1. CLIMA ORGANIZACIONAL: ASPECTOS CONCEITUAIS 

 O clima organizacional também é um assunto que vem sendo estudado desde 

muitos anos atrás, onde ele está ligado diretamente com a maneira de como seus 

colaboradores sentem a organização, e por essa razão mostra-se algumas de suas 

definições e a maneira de como seus colaboradores podem obter uma percepção 

positiva ou negativa afetando seus desempenhos no ambiente organizacional. 

 No ponto de vista de Graça, Hélio (1999, p.8) ‘’ O clima organizacional é a 

qualidade ou prioridade do ambiente organizacional que é percebida ou 

experimentada pelos membros da organização e influência o seu comportamento. ’’ 

 Entende-se então que o clima é algo percebido, onde ele possui uma grande 

importância no ambiente organizacional, influenciando o desempenho e a satisfação 

de seus colaboradores. 

 O termo clima organizacional refere-se aos conceitos internos de uma 

organização, visando diretamente a motivação de seus colaboradores, tornando um 

clima organizacional propício, ocasionando satisfação de suas necessidades e 

fornecendo um bom levantamento de sua moral interna, mas quando é desvantajoso 

causa uma frustação das necessidades. (Chiavenato, 2012) 

 Franco (2008, p. 234) conceitua que: 
‘’O clima organizacional é muito importante pelo fato da influência que ele 
tem no comportamento das pessoas, onde ele é capaz de melhorar o 
relacionamento interpessoal, e os serviços prestados ou produtos oferecidos 
pela empresa, aumentando a produtividade e todo o ambiente de trabalho.’’ 
 

 Com as colocações acima, pode-se entender que o clima influência 

claramente na motivação e no comportamento dos colaboradores da organização, 

podendo ou não deixá-los motivados no ambiente de trabalho, levando em 

consideração os objetivos da organização. 
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3.2 TIPOS DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

  

 O clima organizacional pode ser sentido de várias formas nas organizações, 

onde abaixo apresenta-se algumas definições delas. 

 Segundo Chiavenato (2011, p.610) que o clima de uma empresa pode ser 

saudável ou doentio, pode ser quente ou frio, negativo ou positivo, satisfatório ou 

insatisfatório, dependendo de como os colaboradores se sentem em relação à sua 

organização. 

 Já Maximiano (2000, p.152) diz que:  
O clima organizacional é construído conforme os colaboradores sentem a 
organização e como ela pode afetar de maneira positiva ou negativa em 
suas motivações para o trabalho, onde certamente quando ela é vista de 
forma negativa, irá gerar impactos negativos, e quando é vista de forma 
positiva, irá gerar um impacto positivo nos desempenhos de seus 
colaboradores no ambiente de trabalho.  

  

Então pode-se identificar que o clima é uns dos motivos do crescimento da 

organização, onde para construir um clima organizacional satisfatório, com melhores 

desempenhos, o líder deve estar bem preparado, pois ele é responsável, por 

conduzir seus colaboradores, motiva-los, e a manter boas relações entre eles, não 

causando uma influência negativa e sim positiva, mantendo o clima saudável e 

harmonioso e assim fazendo com que os objetivos organizacionais sejam 

alcançados. 

 Um aspecto bem importante sobre o clima organizacional, é que ele está 

totalmente ligado com a cultura organizacional, onde mostra-se no próximo tópico. 

 

3.3. CLIMA ORGANIZACIONAL: UM DIÁLOGO COM A CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

 Sabe-se que toda organização possui suas próprias características, onde o 

clima organizacional é o reflexo da cultura organizacional, representando seus 

valores, crenças, atitudes, estilos de vida e de comportamento, buscando uma 

melhor forma de tomar decisões, deixando seus colaboradores satisfeitos e assim 

obtendo seu diferencial das demais organizações. 

 Luz (2006) constitui que há uma relação entre clima e cultura, sendo a 

primeira consequência do segundo, além de inferir que são fenômenos 
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complementares. ‘’Apesar do clima ser diretamente afetado pelos fatores externos, 

onde está ligada ao seu lazer, familiares, saúde e habitação dos seus colaboradores 

[...].’’ 

 Chiavenato (2012) conceitua que: Cada organização tem sua própria cultura, 

onde apresentam-se seus hábitos, crenças, valores e atitudes, que são distribuídos 

por todos os membros da organização, criando sua própria identidade que 

denomina-se cultura organizacional. 

 Segundo Schein (2009): A cultura é frequentemente praticada e criada por 

interações entre colaboradores e ajustada pela liderança, visando um conjunto de 

estruturas, normas e regras que os orientam e restringem o comportamento. 

 Conforme as colocações, pode-se afirmar que cada organização tem sua 

cultura, onde trabalhar em uma organização, desenvolver atividades nela para 

conquistar os objetivos organizacionais, é participar diretamente de sua cultura 

organizacional. 

 Chiavenato (2005, p.127) diz que: A cultura organizacional não é algo 

palpável que se possa tocar, pois ela não é percebida ou observada em si mesma, 

mas por meio dos seus efeitos e consequências, onde nesse sentido, ela lembra um 

iceberg. 

 Conforme a figura 3 abaixo observa-se o iceberg: 

Figura 3: O iceberg da cultura organizacional. 

Fonte:Chiavenato(2005,p.127). 
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 Na parte superior, percebe-se que o iceberg tem uma parte visível na 

superfície da água, onde tudo é visto nas organizações e são decorrências da sua 

cultura.  

 Já a parte inferior, é a parte informal das organizações, onde tudo realmente 

acontece e está fora da visão das pessoas, e é a parte que sustenta toda a 

superfície visível, e são decorrências e aspectos psicológicos e sociológicos de 

cultura. 

 Entende-se então que cultura organizacional refere-se aos comportamentos 

dos colaboradores associando-os aos objetivos da organização, onde não pode ser 

percebida ou observada, mas a cultura é fundamental, onde cada organização 

possui sua própria identidade, se tornando única, e se diferenciando das demais. 

Uma boa cultura faz com que seus colaboradores fiquem cada vez mais motivados, 

aumentando sua produtividade, obtendo a satisfação no ambiente de trabalho e um 

bom clima organizacional. 

 Além da ligação do clima organizacional com a cultura organizacional, 

também veremos no próximo tópico, como clima organizacional melhora a qualidade 

de vida no trabalho. 

 

3.4. CLIMA ORGANIZACIONAL: UM DIÁLOGO COM A QUALIDADE DE VIDA NO 

TRABALHO 

 A qualidade de vida no trabalho está intimamente ligada com as ações da 

organização, onde ela pratica melhorias na satisfação e no bem-estar de seus 

colaboradores, visando sempre suas funções e o ambiente de trabalho, pois é 

através dessa satisfação que as organizações almejam bons resultados e um bom 

clima organizacional. 

 Qualidade de vida no trabalho refere-se à preocupação com o bem-estar geral 

e a saúde dos colaboradores no desempenho de suas atividades. (Chiavenato,2014, 

p. 419) 

 Percebe-se que o ambiente de trabalho é o local em que os colaboradores 

passam a maior parte de seu tempo e com isso há uma preocupação por partes dos 

líderes em querer valorizar os colaboradores, visando uma boa qualidade de vida no 
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trabalho para os mesmos sintam-se motivados e os apoiem a organização, 

aumentando sua produtividade. 

 Segundo Chiavenato (2014, p.419): 
A QVT assimila duas posições antagônicas: de um lado, a reivindicação dos 
colaboradores quanto as bem-estar e á satisfação no trabalho; de outro, o 
interesse das organizações quanto aos seus efeitos positivos e 
potencializadores sobre a produtividade e a qualidade no trabalho. 
  

 Pode-se perceber que para as organizações obter uma boa qualidade e 

produtividade nas organizações é necessário que elas invistam em seus 

colaboradores, onde eles se sintam motivados e satisfeitos em realizar suas tarefas 

na organização. 

 Existem alguns componentes da qualidade de vida no trabalho, como: 

Satisfação com o trabalho executado; Reconhecimento pelos resultados alcançados; 

Relacionamento humano na equipe e na organização; Possibilidades de futuro na 

organização; Benefícios auferidos e; Salário percebido e etc. 

 Compreende-se então que a qualidade de vida no trabalho está ligada 

diretamente no clima organizacional e são elementos de extrema importância nas 

organizações, onde é necessário que haja bons líderes que façam com que a 

qualidade do trabalho seja excelente, almejando o bem-estar e satisfação dos 

colaboradores, tornando-os cada vez mais motivados, aumentando seu 

desempenho e querendo fazer parte da organização, visando um clima 

organizacional agradável e fazendo com que a organização chegue nos seus 

objetivos traçados com sucesso. 
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4. A INFLUÊNCIA DA LIDERANÇA EMPÁTICA NO CLIMA ORGANIZACIONAL 

 Sabe-se que o líder é essencial para a mudança do clima organizacional, 

onde ele tem o poder de influenciar e incentivar seus colaboradores, e quando o 

líder usa de sua empatia, consegue ainda mais fazer mudanças no ambiente de 

trabalho, onde ele compreende e entende seus colaboradores, visando suas 

necessidades, mudando suas visões e mantendo boas relações, o que é primordial 

para o atingimento dos objetivos organizacionais e para um bom clima 

organizacional. 

4.1 LIDERANÇA EMPÁTICA: ASPECTOS CONCEITUAIS 

 Percebe-se que obter uma liderança empática não é fácil, mas saber 

demonstrar empatia, colocando-se no lugar do outro, compreendendo seus 

colaboradores, suas necessidades, seus sentimentos e se tornando confiável, os 

líderes exercem ainda melhor suas funções, e isso acaba fazendo com que seus 

colaboradores fiquem motivados a realizar suas tarefas no ambiente de trabalho. 

 A empatia é dar resposta apropriada a situação do outro e não de sua própria. 

É não emitir julgamentos e ainda se importar com os sentimentos do outro, dando-

lhe o direito de pensar e sentir o que quiser, mesmo que seja diferente do que você 

pensa. (Luchini, 2013) 

 A empatia, está ligada com a faculdade de compreender emocionalmente os 

outros. Porque as pessoas precisam ser conquistadas e é através da empatia que o 

líder manifesta a sua capacidade de escutar e de sintonizar as pessoas de forma a 

alcançar os objetivos que propõe.  

 Goleman (2012, p.146) afirma que: 
 Existem evidências que constatam que há pessoas que tem a 

capacidade de entender, compreender e lidar com os seus próprios 
sentimentos e dos outros, obtendo proveito em qualquer setor da vida e 
sucesso no ambiente organizacional. 
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O conceito de neurônios-espelhados está associado a sua comunicação 
dos sentimentos, movimentos, emoções e intenções. Tanto a percepção, a 
intenção e emoções são espelhadas. A empatia e a ausência dela são 
percebidas e reproduzidas de certa forma por seus liderados. 
(SPÍNDOLA, 2014, p.136). 

 Percebe-se então com as colocações acima que o líder que usa de sua 

empatia é capaz de se colocar no lugar de seus colaboradores, se importando não 

só com si próprio, mas também com os sentimentos dos demais integrantes da 

organização, onde se consegue manter um melhor clima entre todos os indivíduos e 

obtendo seu diferencial nas organizações. 

Goleman (2018): apresenta três tipos de empatia que são importantes para o 

sucesso da liderança: Empatia Cognitiva; Empatia Emocional e a Preocupação 

Empática. 

- Empatia Cognitiva, permite que o líder compreenda o outro, visando seus 

sentimentos, o que eles pensam, o que funciona ou não para eles e assim obtendo 

melhores desempenhos de seus colaboradores na organização. 

- Empatia Emocional, permite o líder sentir o que  as outras pessoas sentem, 

suas emoções e sinais externos, visando uma confiança e compreensão de todos, 

conseguindo manter um  gerenciamento eficaz na organização. 

- Preocupação Empática, permite que o líder sinta as necessidades do outro, 

visando o que  precisam dele, e assim almejando uma confiança, apoio, deixando 

todos seus colaboradores seguros e valorizando-os seu bem-estar.   

 Mas para desenvolver a liderança empática é necessário que os líderes 

desenvolvam além da empatia, que é entender o outro e compreender seu 

comportamento, há outras quatro habilidades, como: Entusiasmo; Cordialidade; 

Serenidade e Estabelecer limites, onde: 

 - Entusiasmo, onde o líder passa para seus colaboradores toda sua vontade, 

sua dedicação em fazer seu trabalho, motivando-os e incentivando-os seus 

colaboradores ao fazer o mesmo. 

 - Cordialidade, onde o líder ajuda a manter boas relações no ambiente de 

trabalho, visando buscar soluções. 

 - Serenidade, onde o líder mantém a calma, tendo à capacidade de lidar com 

as pessoas e com situações complicadas, sem se estressar e mantendo o respeito. 

 - Estabelecer limites, onde o líder é capaz de impor distância quando for 

necessário, visando não só estabelecer limites profissionais, mas também os limites 

pessoais. 
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 Como percebe-se o líder empático obtém um conjunto de habilidades que são 

de extrema importância, onde além de entender seus colaboradores, ele também 

mostra toda sua dedicação ao trabalho que exerce, mantém bons relacionamentos 

no ambiente de trabalho, mantendo toda calma possível para resolver situações 

difíceis e estabelece seus limites quando é necessário. 

 Natsume (2017) dispõe que: Ser um líder empático não é passar a mão na 

cabeça dos colaboradores, fingindo não ver erros e falhas, além de elogiar seus 

bons desempenhos ele também repreende quando é necessário. 

 Entende-se então que os líderes empáticos alcançam melhores resultados no 

ambiente de trabalho, aceitando e compreendendo cada indivíduo, e vendo que 

cada um tem suas maneiras de ver a vida, lidando com as diversidades no ambiente 

de trabalho, almejando bons relacionamentos e confiança de seus colaboradores, 

fazendo com que os mesmos se sintam satisfeitos na organização. 

No tópico abaixo mostra-se a relação entre a liderança empática e o clima 

organizacional. 

4.2 A RELAÇÃO ENTRE A LIDERANÇA EMPÁTICA E O CLIMA 

ORGANIZACIONAL ADEQUADO 

 Entende-se que o líder empático tem sua habilidade de perceber não só os 

outros mais a si mesmo também, onde é importante para todos no ambiente 

organizacional, pois com isso as organizações almejam um clima adequado, onde 

seus colaboradores se sentem motivados e dispostos a realizar suas atividades e 

além deles os clientes, que através do líder empático, mantém uma boa relação, 

onde o líder é capaz de perceber suas necessidades e assim fazendo a organização 

chegar ao sucesso desejado e mantendo um clima organizacional satisfatório. 

 

 Aduz Luchini (2013) que uma pessoa que age com empatia lida bem com a 

diversidade com as diferenças individuais, o que acaba se tornando um diferencial 

dentro do ambiente organizacional. Saber identificar o estado emocional do cliente 

auxilia a organização a melhor atendê-lo com profissionalismo e eficiência. 
 

 De acordo com a colocação acima, pode-se ver que o líder empático quando 

é introduzido nas organizações ele faz toda a diferença, onde lida com as diferenças 

individuais tanto dos clientes, quanto de seus colaboradores, aumentando todo o 
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nível de satisfação e eficiência, visando além do lucro, manter um o clima 

organizacional cada vez mais agradável. 

 De acordo com Chiavenato, (1999, p.440): O clima organizacional reflete o 

modo como as pessoas interagem uma com as outras, como clientes e fornecedores 

externos e internos, bem como o grau de satisfação como o contexto que as cerca. 

 Ademais podemos destacar que o líder repercute na organização, que tem o 

poder de transformar o tempo de trabalho num tempo de criatividade e de realização 

onde é agradável permanecer e agir. Um espaço onde o trabalho perca a carga 

coerciva e passe a ser mais do que um dever moral: uma obra em construção onde 

cada um se realize e estabeleça laços com o outro, de modo a dar mais sentido ao 

trabalho e à própria vida.  

 Nas relações intragrupais, a empatia pode aparecer como uma característica 

evidente ou até inexistente, e disso pode resultar grandes diferenças no 

comportamento grupal e na forma de comunicação (Vergara, 2010). 

 Ainda segundo Vergara (2010): A empatia reúne três condições: inicialmente 

é preciso experimentar uma emoção próxima da sentida pelo outro; também deve 

existir uma relação causal entre o que nós experimentamos e o que o outro 

experimenta; por fim é necessário que o observador dirija sua emoção à do outro 

que ele observa.  
 

 Liderança empática almeja confiança e uma boa produtividade de seus 

colaboradores no ambiente de trabalho, onde os colaboradores sintam-se 

confortáveis e assim criando um clima organizacional harmonioso, dando seu melhor 

na realização de suas atividades. Natsume (2017) 

 Destaca-se que quando a liderança empática é percebida pelos 

colaboradores da organização, interfere toda a produtividade, motivação e outros 

fatores que constituem o clima organizacional, onde ela consegue obter níveis de 

satisfação e produtividades elevados, melhorando suas relações no ambiente de 

trabalho e favorecendo suas relações pessoais e profissionais. 

 Afirma Moscovici (2003) se a capacidade de empatia, de participação em 

grupos e de lidar com conflitos for desenvolvida, o relacionamento interpessoal pode 

ser harmonioso e construtivo. 

 Por fim, aduz Carvalho e Melo (2008) que desenvolver um clima 

organizacional favorável, permite que os colaboradores possam dialogar com os 
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líderes, pois sabem do apoio do líder em buscar soluções, fazendo correções 

quando necessário.   

 Outrossim, quem cria o ambiente é o líder, assim um bom relacionamento 

entre o líder e liderado é fundamental, pois o líder quem é responsável por criar 

boas, relações através da liderança empática, bem como influências nas pessoas a 

desempenhar suas atividades da melhor maneira possível. 

 Assim, as referências citadas acima o líder empático causa um impacto 

enorme na qualidade do clima organizacional, onde o seu líder afeta diretamente 

nos resultados organizacionais. Com sua habilidade de influência ele consegue cada 

vez mais obter a satisfação, motivação e maior produtividade de seus colaboradores, 

mudando totalmente de uma forma positiva o clima organizacional. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No decorrer do estudo pode-se notar que a liderança é introduzida nas 

organizações para obter melhores resultados organizacionais, e para almejar o 

sucesso o líder deve se adequar a cada situação, usando de seus estilos de 

liderança para orientar seus colaboradores nas tarefas a serem executadas, visando 

sempre as necessidades da organização e de seus colaboradores, influenciando-os 

para conquistar bons resultados organizacionais e boas relações, aumentando seus 

desempenhos e motivações no ambiente de trabalho. 

Desenvolver um clima harmonioso e favorável não depende apenas da 

organização, mas também de todos que fazem parte dela, visando à importância do 

trabalho em conjunto e dos valores e atitudes da organização, onde todos devem 

seguir a mesma direção, objetivando o bem-estar e satisfação de todos, trazendo 

maior qualidade de vida no ambiente organizacional e um clima organizacional 

agradável, para assim atingir os objetivos organizacionais. 

No entanto, a boa relação com o liderado, bom apoio e orientação fará com que 

a função de quem lidera traga ganhos a organização. Alcançando climas positivos 

para o desenvolvimento do comportamento dos liderados, como consequências a 

equipe pode-se manter esforçada e motivada, visando resultados satisfatórios, ou 

seja bons resultados.  

Vimos que a liderança é um fator que influência diretamente o clima 

organizacional, ainda mais quando essa liderança é empática, onde o líder coloca-se 

no lugar de seus colaboradores, ajuda e compreende suas necessidades, lidando 

com as diversidades no ambiente de trabalho, mudando as visões de seus 

colaboradores, obtendo confiança dos mesmos para obter bons resultados 

organizacionais e um clima satisfatório e adequado à todos. 

Por fim, pode-se concluir que os liderados motivados e satisfeitos são 

combustível de qualquer uma organização bem sucedida, e que a liderança 

empática é um fator chave para que se possa conquistar um clima organizacional 

eficiente e satisfatório. 

No decorrer do presente trabalho de conclusão de curso, pode-se perceber o 

quão diverso e amplo é o tema sobre “Liderança e sua influência no clima 

organizacional”. Fica então como sugestão para futuros trabalhos que sejam 

realizadas pesquisas no sentido de identificar as necessidades individuais dos 



 28

colaboradores da empresa, utilizando meios que visem à solução de tal problema, 

transformando tais necessidades em futuros resultados construtivos, visando  uma 

melhor prestação dos serviços. 
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