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PREFÁCIO
Empatia é algo relevante? 

Tenho certeza que sua resposta foi 
afirmativa, afinal, não há dúvidas que ela 
torna as relações humanas ainda mais 
especiais. E justamente por se tratar 
de algo especial, é preciso aprofundar 
no tema e garantir que o conceito se 
manifeste através da prática.

A questão que surge, então, é: 
considerando a relevância da empatia, 
como é possível praticá-la com 
consciência?

Esta resposta já não é tão assertiva, 
uma vez que a pergunta em si abre o 
leque para que diversas possibilidades 
se apresentem. E é justamente 
essa amplitude de caminhos que 

você verá nesta edição, através do 
olhar cuidadoso das Embaixadoras 
e Embaixadores do ICCB que se 
dispuseram a contribuir com seus 
respectivos textos.

Ainda que você encontre diferentes 
abordagens e visões, poderá 
perceber uma convergência nas 
ideias que evidenciam os pilares do 
nosso movimento, assim como as 
características que sustentam uma 
liderança verdadeiramente consciente 
nos mais diversos contextos.

Que você possa aproveitar esta leitura 
e aceitar o convite para exercitar 
a empatia a cada oportunidade. 
Inspiração para isso é o que não faltará 
nas páginas que se seguem!
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SOmOS únICOS e dIFEREnTeS:  OusadIA 
e APREndIzAgem pElo dIáLOgO 

Por Eliane Davila

A proposta dessa reflexão é pensar 
como, por meio do diálogo com 
pessoas que não pensam igual a 
você, elevamos nosso repertório de 
conhecimento, além de contribuirmos 
para melhorar o contexto de 
diversidade e de inclusão no qual 
estamos inseridos.

Primeiramente, quando se pensa em 
construção de pensamentos, o cérebro 
humano, em muitas pesquisas, como 
a de Mueller et al (2013), mostram 
como integramos e conectamos nosso 
córtex cerebral à construção das 
nossas percepções de mundo. Esse 
argumento é importante para entender 
que somos únicos e (re)construímos 
nossas percepções de mundo a partir 
do repertório cultural que adquirimos.
Pode-se dizer que o nosso cérebro é 

um “floco de neve”, como comenta 
Eagleman (2017) quando afirma que os 
cérebros são singulares. O autor ainda 
reforça que a criação de significado, 
dentro de cada ser humano, acontece 
a partir das teias de associações que 
são criadas por meio das histórias das 
nossas experiências de vida. Portanto, 
cada um de nós tem uma trajetória 
própria conduzida por nossos genes e 
por nossas experiências vividas e, dessa 
forma, somos únicos no mundo. 

Qual é a questão neste caso?

Nota-se que muitos não estão abertos 
a diálogo com pessoas que não têm a 
mesma opinião. Às vezes, existe uma 
resistência em construir esses diálogos 
porque as pessoas acreditam apenas 
em suas verdades, como se elas fossem 



as únicas verdades no mundo. 
A maioria das pessoas sente 
desconforto diante de posicionamentos 
diferentes dos seus. A forma mais 
natural é acreditar que o “outro” está 
errado. Basta olhar as redes socias e 
grupos de Whatsapp para compreender 
que, embora tenhamos avanços 
tecnológicos, as pessoas ainda têm 
dificuldades em construir diálogos 
construtivos a partir de opiniões 
diversas.

O ser humano perde muito em 
repertório de conhecimento quando 
se fecha ao diferente ou ao que 
parece desconhecido. As pessoas, 
muitas vezes, em uma tentativa de se 
proteger, acabam buscando a direção 
da separação e perdem a possibilidade 
de Ousar e Aprender com o diferente. 
Acreditar que somos os únicos 
detentores da verdade, pode contribuir 
para que você não enxergue a real 
finalidade de escutar as outras pessoas 
e com elas aprender. 

Abrir mão da cooperação, de um diálogo 
atencioso e cortês não parece a melhor 
alternativa para a construção de um 
mundo mais diverso e mais justo.

O que você pode fazer para mudar 
esse contexto? 

Acredita-se que a mudança, em 
qualquer contexto, começa em nós.   
Reconhecer esse protagonismo é muito 
importante. 

Estar disponível ao diálogo requer a 
percepção de que se aprende com 
outras crenças e com as diferentes 

formas de pensar. A proposta aqui, 
portanto, é ousar! É romper com as 
convicções cristalizadas. Romper 
com nossas certezas e abraçar a 
diversidade. É acolher os pensamentos 
afins ou diversos dos nossos. 
Esse é um ato de liberdade consigo 
próprio!

A partir disso, a curiosidade vai ajudar 
a construir pontes de conhecimentos 
que são tão importantes para nosso 
aprendizado como seres humanos.
Deixar aberta a possibilidade de rever 
nossos modelos mentais, rever nossos 
rótulos sociais e olhar o mundo com 
novas lentes nos trarão mais liberdade 
para construir um mundo mais inclusivo, 
diverso e diferente. 

E agora?

Bem, depois dessa reflexão, nas 
próximas oportunidades que você 
estiver com pessoas com opiniões 
diferentes das suas, tente aprender com 
elas. Você vai se maravilhar como as 
oportunidade de aprendizagem com 
opiniões diferentes das que tem. Esse 
outro, que é diferente de nós, ajudará 
a construir uma base mais sólida 
de insights para futuras escolhas e 
tomadas de decisões. 

Retomando o argumento, lá do começo 
do texto, sobre a construção das 
nossas percepções do mundo a partir 
do repertório das nossas experiências, 
seria, de certa forma, até uma tolice 
se cercar apenas de pessoas que 
concordam com você. 

A inovação, por exemplo, necessita 



da diversidade de pensamentos e 
pessoas. A ideia é incluir a diversidade 
de pensamentos e pessoas, no intuito 
de criar algo novo ou ressignificar algo 
conhecido. Afinal, quanto mais plural 
for a equipe, maior será a chance de 
resolver os problemas e gerar mais 
inovação.

Além disso, a democracia e o diálogo 
são fortalecidos com as pessoas 
pensando diferentemente umas das 

outras e tendo o direito de expressar 
suas ideias. A opinião do outro pode 
até não agradar, mas é só assim que 
aprendemos a expandir nossa visão 
de mundo e evoluímos como seres 
humanos.

Somos únicos e diferentes! Sejamos 
ousados no protagonismo de diálogos, 
com pessoas com opiniões diferentes 
para a geração de aprendizados 
mútuos
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O víCIO huMano dE julgAr 
CoMPOrtaMEnTOS

Por Douglas Dutra

Peter Drucker costumava dizer que a 
arte da comunicação é ouvir o que não 
está sendo dito. As nuances do dia-a-
dia passam despercebidas. Os detalhes 
fogem.

Os seres humanos, por instinto da 
preservação da espécie, desenvolveram 
uma alta capacidade de reação a 
eventos. Tudo aquilo que poderia 
representar um perigo à sua vida 
era imediatamente tratado. Pelo 
que se via, ouvir e sentia. Essa 
competência, juntamente com inúmeras 
outras, fizeram com que os povos 
sobrevivessem, multiplicassem e 
viabilizassem o mundo que temos hoje.

Reagir a eventos é um ponto de partida 
compreensível, entretanto, não serve 
como ponto de chegada.

Num mundo de mudanças ininterruptas 
e complexidade crescente, as 
conexões entre situações, problemas 
e acontecimentos são cada vez 
menos perceptíveis. Isso significa 
que enxergamos um pedaço cada vez 
menor da realidade e imaginamos se 
tratar do todo. Não é de se espantar 
que a qualidade das “soluções” para 
os problemas de hoje sejam cada vez 
piores, causando problemas futuros, só 
que em maior escala.

Em nossos relacionamentos 
interpessoais, seja com nosso líder, 
colega, ou mesmo no ambiente familiar, 
acontece algo semelhante: quando 
as pessoas fazem coisas que não 
gostamos, somos racionais (assim 
gostamos de pensar), considerando 
nossas percepções sobre os eventos, 



e raramente tentamos entender 
as intenções por trás daquele 
comportamento apresentado.

À medida que conseguimos expandir 
nossa consciência em direção a 
uma melhor compreensão do nosso 
semelhante, descobrimos o que existe 
abaixo do comportamento: a intenção. 
Quando as pessoas se comportam 
de determinada maneira, existe uma 
intenção, muitas vezes não captada 
pelo outro, não raro até pelo próprio 
indivíduo autor da ação. Suas crenças, 
valores e convicções moldam suas 
intenções. É impossível compreender a 
própria atitude quando não se percebe 
as intenções dos outros.

Na convivência humana, compreender 
que os comportamentos do outro são 
direcionados por seus valores, crenças 
e convicções é uma forma de cultivar 
a empatia. Buscar entender antes de 
julgar se faz mais necessário do que 
nunca. Para um líder, estar atento às 
individualidades de seus liderados 
(suas crenças, valores e convicções) 
é um fator-chave na busca por uma 
equipe produtiva (que entregue valor de 
maneira efetiva) e positiva (saudável e 
alinhada).

Esse entendimento é um grande 
salto, mas não é o bastante: abaixo 
das intenções das pessoas, existem 
suas necessidades. Comportamentos, 
intenções e necessidades podem 
ser, então, visualizados como uma 
sequência que nos ajuda a compreender 
o porquê das pessoas agirem de 
determinadas maneiras. O que se 
inicia com uma interpretação do 

comportamento (“Fulano atrasou a 
entrega da apresentação”), passa pela 
intenção (Fulano atrasou por esmero, 
quis fazer algo melhor), chegando nas 
necessidades (Fulano é inseguro, tem 
medo de errar e ser repreendido).

Nas organizações, soluções sistêmicas 
são postas de lado, ou mesmo 
incompreendidas, e julgamentos sobre 
eventos tomam o seu lugar. Gestores 
e líderes tomam decisões com base 
em acontecimentos desvinculados de 
qualquer senso de intencionalidade, 
ou mesmo da compreensão das 
necessidades não atendidas que 
motivaram o ocorrido.

Por outro lado, líderes conscientes 
possuem um olhar sistêmico, capaz de 
compreender as nuances da realidade 
que se apresenta. Conseguem ouvir o 
que não está sendo dito. Lideram com 
empatia, conectando as atitudes dos 
outros com a realidade deles, e não 
com a sua própria. Aliás, disso se trata 
a empatia: olhar a ação do outro a partir 
da realidade DELE, e não da sua.

Quando refletimos a respeito do fato 
de que, mais de 50% do trabalho 
desenvolvido numa organização é 
colaborativo, ou seja, depende de várias 
pessoas para que seja entregue, fica 
evidente a importância da compreensão 
do que direciona, movimenta e energiza 
as pessoas. Julgar as pessoas 
somente por seus comportamentos, 
sem considerar suas intenções ou 
mesmo, mais profundamente, suas 
necessidades, é desperdiçar talentos e 
oportunidades 
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trêS pasSOS paRa RElaCIOnAmentos 
MaIS empÁtICos

Por Denise Baumgratz

Empatia é para ser vivida e não apenas, 
definida. Há tantas oportunidades de 
praticá-la diariamente, por que então 
não fazer isso de forma estruturada? 
Relacionamentos podem se tornar mais 
empáticos se partirem da (1) abertura, 
ganharem corpo com a (2) escuta ativa 
e se despedirem com o (3) acolhimento, 
três passos importantes em direção a 
conexões mais verdadeiras.

Mas não vale colocar o exercício como 
mais uma tarefa na longa lista de 
atividades de todos os dias. Nada de 
automatismos, pois a prática empática 
requer presença, um profundo estado 
de conexão individual e com o momento 
presente, que dá acesso rápido a outras 
realidades.

Empatia é uma virtude feminina, o 
que não quer dizer que não possa 
ser vivida pelos homens, apenas 
que é espontânea nas mulheres. Os 
homens não só podem como devem 
vivenciá-la, valorizá-la, para que, 
juntos, seja possível regenerar o que 
está devastado. É necessário um 
novo modelo de liderança, não mais 
sustentado pela força e pelo poder 
hierárquico, mas por habilidades 
comportamentais, onde a empatia é 
plataforma de lançamento. 

Pode-se estimular relacionamentos 
mais empáticos adotando os três 
passos inicialmente sugeridos neste 
texto: abertura, escuta e acolhimento.



2º passo - Escuta

Terreno preparado, caminha-se para 
o ponto alto do percurso: a escuta 
ativa. Não há julgamento ou tentativa 
de formular respostas. Não há pauta, 
apenas uma atenção cuidadosa ao 
que está sendo expresso, um estado 
de presença que agora inclui o outro. 
Você não está no controle da conversa, 
mas é guiado/a pelo outro olhar, 
num exercício afetivo e cognitivo de 
mudança de perspectiva. Se surgir 
algum juízo de valor, o vínculo será 
comprometido. Ao tentar comportar-

se para atender a expectativa de quem 
ouve, quem fala perde a naturalidade e 
tudo se desalinha. Sem autenticidade, 
as palavras desorganizam-se e o 
relacionamento empático se desfaz. 
Já quando a pessoa sente-se ouvida, 
sente-se também segura para 
continuar se expressando, o que lhe 
dá ainda com mais clareza sobre seus 
sentimentos e pensamentos. Passa a 
não temer o olhar julgador, mas a querer 
compartilhar uma experiência livre de 
máscaras que a levará ao crescimento 
pessoal.

1º passo - Abertura

Antes mesmo que uma palavra seja 
dita, deve existir a intenção - de ambos 
os lados - de estabelecer uma conexão 
verdadeira. Não adianta uma parte 
abrir-se ao relacionamento se a outra 
se mantiver fechada. Deve haver uma 
aceitação bidirecional a partir de um 
encontro entre iguais. Com a abertura, o 
terreno é preparado para o que está por 

vir. De um lado, ocorre o esvaziamento 
da mente para receber o que será 
manifestado, sem pressuposições 
ou pré-julgamentos, apenas uma 
disposição autêntica em ouvir. Do outro, 
a liberação de defesas para permitir-
se vulnerável; a compreensão de que 
vulnerabilidade não é fraqueza, mas 
um ato de coragem, uma oportunidade 
de ressignificar algo com o amparo de 
alguém.

3º passo - Acolhimento

Ao fim do encontro, apenas o 
acolhimento. Acolher é receber sem a 
necessidade de dar algo em troca, tirar 
uma lição ou chegar a uma conclusão. 
Acolher é aceitar o outro com todas as 
suas imperfeições e, assim, contribuir 
para o seu processo de autocura. Ao 
se sentir amparado, aceito e amado, o 

amor próprio sai fortalecido, pronto para 
curar as suas e as feridas do mundo.
Ainda que o caos continue lá fora, 
aquele espaço está preservado. Há uma 
sensação de segurança, um conforto 
gerado pelo tempo em comunhão. Há 
também esperança, um sentimento de 
que somos capazes de potencializar 
ações através de conexões verdadeiras. 
É o poder “com” e não o poder “sobre”.



Entre abertura, escuta ativa e 
acolhimento, o estado de presença é 
uma constante. É o fio que permite que 
o tecido empático seja costurado. Ao se 
conectar com o seu “eu” mais profundo, 
abre-se portas para conexões com o 
outro. A gota se transforma em oceano, 
levando a outro exercício, de desapego 
das próprias convicções.

Essa habilidade de mudar para a 
perspectiva do outro deve ser praticada, 
independentemente da existência de 
afinidades. Na verdade, ter empatia 
com quem se simpatiza é mais fácil, 
ainda que seja necessário se livrar de 
pré-julgamentos. Desafio maior está 
em escutar ativamente e não julgar 

quem tem pontos de vista diferentes. 
É justamente disso que o mundo 
precisa para avançar na regeneração 
das interações humanas e do 
relacionamento com o planeta.

O amadurecimento emocional, como 
cidadãos ou líderes, se faz necessário 
para a construção de uma abordagem 
sistêmica nos espaços de convivência, 
sejam eles em casa, na rua ou no 
trabalho. Na economia, o olhar empático 
para todos os stakeholders reforça 
os pilares de um novo capitalismo, 
praticado a partir da elevação da 
consciência do indivíduo e de seu 
impacto sobre o todo 
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éTICA da RECIprOCIdAde  

Por Simone Hain Venancio

“Não faça aos outros o que não gostaria 
que lhe fizessem”... Um dos preceitos 
mais antigos da história humana, 
associado inclusive às orientações 
dadas por Jesus Cristo (na versão 
afirmativa), resume em poucas e 
simples palavras do que se trata a tão 
valorizada e necessária empatia em 
nossas vidas.

Algo aparentemente tão simples assim 
dito, mas ao mesmo tempo de tão difícil 
aplicação... A capacidade de se colocar 
no lugar dos outros, de perceber de 
fato a interdependência existente entre 
todos e tudo, que exige um olhar do 
mundo de outra perspectiva, com uma 
conexão mais profunda, muito além do 
racional, é algo que certamente requer 
exercício contínuo, num mundo em 
que a competição e o individualismo 

tomaram conta. 

Ser empático é, portanto, ocupar um 
lugar que permite essa conexão com 
a experiência do outro, respeitando a 
forma como ele pensa, sente e vive.  
É escutar de forma ativa e atenta 
as necessidades de alguém, sem 
intenção de apresentar uma opinião ou 
comparação, que é o que comumente 
acontece em toda parte.

Ter empatia requer presença, 
consciência, humildade e respeito. 
Requer olhar a circunstância do outro 
para além do próprio ego ou das 
circunstâncias e interesses pessoais e 
envolve também o sentir e compreender, 
com bondade e compaixão. Envolve 
enfim, uma real conexão. 



Em tempos em que tudo é feito de 
modo tão acelerado, essa conexão 
verdadeira anda cada vez mais escassa, 
ofuscando ainda mais nossa visão 
do coletivo e do impacto das ações 
individuais no ecossistema maior em 
que todos se encontram inseridos. 
Novamente nesse aspecto a empatia se 
mostra tão essencial. 

E não sendo capazes de perceber que 
quase todas as atitudes, mesmo as 
menores, reverberam em um ambiente 
maior, fica mais difícil inclusive de se 
olhar para o fato de que essa pode 
também ser uma das causas pelas 
quais algumas sociedades também 
prosperam mais ou menos num âmbito 
mais sistêmico. O trânsito é um bom 
exemplo dessa dificuldade de ter 
empatia concretamente. Basta ver como 
a gentileza é algo raro e a competição 
fica notável nas menores atitudes de um 
motorista comum. Mas isso se estende 
obviamente a todas as outras esferas de 
nossas vidas...  

De acordo com um estudo de 2016, 
conduzido pela Universidade Estadual 
de Michigan nos EUA, o Brasil ficou 
em 51º entre 63 países no Ranking de 
empatia. Não à toa portanto, ouve-se 
cada vez mais sobre essa qualidade de 
se colocar de fato no lugar dos outros e 
quanto a falta disso tem gerado graves 
consequências para nossa sociedade.  
Talvez isso inclusive possa ajudar na 
compreensão de tamanha desigualdade 
existente no Brasil. 

Por outro lado, a empatia demanda 
não julgar e não agir de forma reativa, 
o que também é algo muito comum 

nas relações interpessoais. O famoso 
“sangue latino”, que muitas vezes 
instiga ou serve para justificar reações 
intempestivas;  a falta de tempo 
generalizada, rotinas estressantes 
que levam a ações e respostas 
mecânicas e frias, o individualismo e 
egocentrismo correntes, são alguns 
dos fatores enraizados em uma cultura 
não empática. Com isso tudo, parece 
sempre se esvair as chances de uma 
mudança de agir para um modo mais 
empático e cuidadoso, senão com muita 
atenção e consciência. O ambiente em 
que se vive certamente influencia nesse 
aspecto também afinal.

Importante observar também que, ao 
perdermos a noção da ausência de 
empatia, perde-se a chance de perceber 
o mundo de uma maneira nova, capaz 
de nos presentear com vínculos mais 
harmoniosos e pacíficos e um modo 
de vida mais rico de experiências e 
possibilidades. Por isso, essa qualidade 
de ter empatia pelos outros deveria 
ser realmente muito mais reconhecida 
até como catalisadora de grandes 
transformações. Estamos vivendo 
momentos difíceis, e mais do que nunca 
essa competência pode ajudar muito na 
superação de experiências pesadas tão 
comuns nesses tempos de pandemia 
especialmente. 

Diálogo - Uma das bases da empatia

Como dizia Rubens Alves: “O ato de 
ouvir exige humildade de quem ouve. E 
a humildade está nisso: saber, não com 
a cabeça, mas com o coração, que é 
possível que o outro veja mundos que 
nós não vemos.”



A maior virtude ao se comunicar é saber 
ouvir... Respeitar a fala do outro, sem 
julgamento, considerando seu tempo 
e condição de vida; e compreendendo 
sua real necessidade ao interagir. O 
verdadeiro diálogo se dá quando os 
interlocutores de fato exercem seus 
papéis de fala e escuta consciente. 
Apesar de alguns estudos sugerirem 
que existem componentes genéticos 
relacionados à Inteligência Emocional 
no que se refere à capacidade de se 
exercer a empatia, sabe-se também 
que ela pode ser desenvolvida por 
qualquer pessoa de boa vontade. As 
consequências, certamente são sempre 
as melhores possíveis.  

Com base nessa referência inclusive, 
ainda que requeira muita prática, pode-
se imaginar também, o quanto as 
lideranças podem descobrir e valorizar 
o potencial de suas equipes, pais e 
familiares podem estimular os melhores 

caminhos às suas crianças e governos 
podem servir de modelos efetivamente 
positivos aos seus povos simplesmente 
aplicando-se mais da competência 
empática... Tais exemplos destacam 
ainda mais a relevância da empatia 
como valor para a evolução humana. A 
diferença entre seu uso para o bem ou 
para o mal inclusive, novamente recai 
sobre a consciência de quem a utiliza e 
aí pode se perceber mais uma poderosa 
vertente dessa especial característica 
humana como recurso transformador da 
sociedade como um todo.

Que a empatia seja, portanto, melhor 
aproveitada e apreciada de fato por 
todas as pessoas em suas relações – 
dentro e fora das empresas, como um 
novo modo de viver. O mundo assim 
certamente se tornaria bem mais 
amigável, justo e equânime havendo 
esse cuidado de forma mais coletiva e 
constante
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LIderAnça que eSCuta: CoMo exerCItaR 
A empatIA enquAnto lídER? 

Por Clara Saar

Quando uma pessoa se compromete, 
verdadeiramente, a refletir sobre um 
determinado aspecto, é normal iniciar 
esta análise na fase adulta e, por 
vezes, retornar até a infância. Será que 
pessoas que são muito falantes, que 
sempre são ouvidas, também sabem 
escutar? 

O saudoso e incrível Rubem Alves 
escreveu: “só posso ouvir a palavra se 
meus ruídos interiores forem silenciados. 
Só posso ouvir a verdade do outro se 
eu parar de tagarelar. Quem fala muito 
não ouve”1. O texto em questão foi 
escrito em 2004, mas não poderia ser 
mais atual, e em tempos de Covid-19 
em que se aproveita o pequeno atraso 
da conexão do outro para externalizar 
ideias borbulhantes sem pensar duas 
vezes. 

Quantas vezes as ideias borbulhantes 
dos outros são interrompidas pela ânsia 
em ser ouvida por parte de quem está 
do outro lado do diálogo? Rubem finaliza 
seu texto reforçando a importância de 
um curso de “escutarória”, talvez sem 
saber da existência da escuta ativa 
enquanto método para desenvolver a 
habilidade de ouvir. 

Escuta ativa: a chave para o paraíso de 
qualquer negócio 

Uma pesquisa realizada pela The 
Economist Intelligence Unit 2 em 2018 
reforça os impactos da comunicação 
“pobre” em um ambiente de trabalho: 
44% dos entrevistados apontaram que 
problemas de comunicação atrasam ou 
interrompem a entrega de projetos; 31% 
acreditam que abaixa a autoestima; 25% 



perderam metas de performance e 18% 
perderam vendas. 

O grande insight do report, no entanto, 
está em descobrir que o estilo preferido 
de comunicação é o pessoal, marcado 
por “colocar ênfase na relação e no 
estabelecimento de conexões pessoais 
para entender o que o outro está 
pensando.” O que leva à questão inicial 
trazida por Rubem: “todo mundo quer 
falar. Ninguém quer ouvir”. 

De acordo com os pesquisadores Carl 
Rogers e Richard Farson3 que criaram 
o método de escuta ativa, quando as 
pessoas são ouvidas com sensibilidade, 
elas tendem a expor exatamente o que 
estão sentindo e pensando, se tornam 
menos argumentativas e mais abertas a 
outros pontos de vista. Nota da autora: 
um paraíso para qualquer negócio. 

Como um bom método, para obter 
sucesso no processo de escutar 
ativamente é preciso seguir algumas 
regras. Michael Hoppe, em seu artigo 
“Por que líderes devem praticar escuta 
ativa?”4, lista como essenciais: prestar 
atenção, evitar julgamento, reflexão, 
esclarecimento, resumir e dividir, outros 
autores resumem tais passos em: 
expressar interesse na mensagem de 
quem fala por meio de elementos não 
verbais; evitar julgamento e parafrasear 
a mensagem de quem fala; fazer 
perguntas para encorajar quem fala a 
expor suas crenças.  

Resumidamente, o objetivo desse tipo 
de comunicação é garantir que a outra 
pessoa se sinta em um ambiente livre 
de julgamento e consiga expressar 

livremente seu sentimento e ideias. 
Um pouco “incomum” para na seara 
profissional, certo? As recentes 
mudanças nas relações de trabalho 
têm trazido uma nova mentalidade. 
Espera-se a construção de um espaço 
humanizado e verdadeiro, de forma que 
a escuta ativa se faz essencial. 

Empatia e a escuta ativa 

Há quem diga que empatia é se 
colocar no lugar do outro, entretanto, 
considerando que cada ser humano 
é único, com suas experiências e 
particularidades, é impossível entender 
com exatidão o que o outro sente. 
Sendo assim, consideramos empática 
a relação que acolhe o sentimento do 
outro sem julgamentos, sem carregar o 
“e se fosse comigo?”. O importante aqui 
é escutar e acolher, independente da sua 
visão pessoal. 

Não basta, portanto, ficar em silêncio 
enquanto o outro fala, é preciso despir-
se de pré-conceitos e treinar o cérebro 
(geralmente, a parte mais difícil) para 
não usar o momento da fala do outro 
para pensar no que falar a seguir. O 
passo correto, de acordo com a escuta 
ativa, é parafrasear tudo o que foi dito 
para demonstrar que prestou atenção 
e entendeu a mensagem enviada. Por 
fim, uma vez que o interlocutor se 
sinta acolhido, espera-se que ele seja 
receptivo para sugestões e novas ideias. 
Dessa forma, ao seguir o guia para 
escutar ativamente – com a mente e 
coração abertos –, o gestor demonstra 
empatia, humildade e se torna um 
exemplo de liderança humanizada. É 
preciso desconstruir a ideia de que 



certo é quem fala mais, mais alto ou 
com mais força e criar o hábito de 
ouvir, porque como diz Rubem Alves 

“amamos não a pessoa que fala bonito, 
mas a pessoa que escuta bonito”. Sigo 
tentando
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CoMunICaçãO nãO vIOLenta
Como aplicar no dia-a-dia e suas conexões com a Liderança Consciente

Por Gabriela Gola

O ato de comunicar é uma atividade 
essencial para a vida em sociedade. 
Ouve-se muito que “saber se comunicar 
de forma clara e objetiva é importante 
para nosso relacionamento com as 
outras pessoas”. Mas como conseguir 
separar os sentimentos e emoções 
da comunicação? A Comunicação 
Não Violenta (CNV) ajuda a perceber 
as mudanças de perspectiva que 
impactam a forma como vemos e nos 
relacionamos com o mundo. 

Este texto procura trazer informações 
práticas de como aplicar a CNV no 
dia-a-dia, entendendo seus processos 
básicos e os benefícios que ela traz. 
Você já se perguntou quais são as 
conexões da CNV com a competência 
da comunicação empática da liderança 
consciente? 

Bebendo da origem

A Comunicação Não Violenta é, muitas 
vezes, confundida com atitudes 
relacionadas a bondade, passividade, 
fala mansa e o famoso “jeitinho”. Na 
realidade, a CNV se baseia na intenção 
de conexão, em manter a atenção 
plena, com compaixão, empatia e 
autenticidade. 

Marshall B. Rosenberg foi quem criou 
a CNV e, através dela, conseguimos 
mudar a forma de se comunicar, pensar 
e se expressar. Cultivar e manter uma 
conexão genuína consigo e com o outro, 
além de ter uma natureza compassiva, 
são premissas da CNV.

O Processo prático criado por Marshall 
é dividido em 4 passos:



1º passo: Observação / fato - observar 
as ações concretas e como afetam 
nosso bem-estar, sem julgamentos.

2º passo: Sentimento - reconhecer 
como nos sentimos com relação ao 
fato.

3º passo: Necessidades - compreender 
tudo aquilo que é importante para nós, e 
que estão gerando nossos sentimentos 
(valores, desejos, sensações).

4º passo: Pedido - como escolher a 
ação clara para que o outro possa 
colaborar com as suas necessidades.

Veja abaixo um exemplo rotineiro 
para se entender a diferença entre a 
comunicação padrão e a CNV: 

“Já te pedi centenas de vezes para não 
colocar a toalha molhada na cama. 
Pegue agora e coloque no varal!” - nesse 
exemplo percebe-se que a fala aumenta 
a ação (centenas de vezes) e é seguida 
de uma ordem (pegue e leve para o 
varal). 

Aplicando os 4 passos da CNV:

“Fulano, quando eu vejo a toalha na cama 
(FATO), eu fico chateado (SENTIMENTO), 
porque ela molha o lençol que vamos 
dormir e quero poder ter a cama quente 
(NECESSIDADE). Será que você poderia 
levar a toalha para o varal? (PEDIDO)”.

Prática que dá frutos 

Dentre os muitos benefícios da 
utilização da CNV, pode listar:
• Conseguir diferenciar interpretações 

e julgamentos de fatos;
• Conseguir diferenciar sentimentos 

reais de opiniões;
• Conseguir diferenciar necessidades 

de estratégias; e
• Conseguir diferenciar pedidos de 

exigências. 

Quando analisa-se todos os benefícios, 
percebemos que, para aplicar a CNV no 
dia-a-dia, é muito importante praticar 
a autocompaixão ou autoconexão, 
aprendendo com as próprias falhas 
e não precisando se motivar pela 
autocrítica. 

Através da autoconexão, cria-se espaço 
para dois outros componentes:

• Empatia - conseguir escutar e 
sintonizar com o que é verdadeiro 
para a outra pessoa. Independente 
de se concordar ou não. Dar espaço 
para que o outro possa expressar 
seus sentimentos e necessidades; e

• Autenticidade - falar e agir de forma 
autêntica para você mesmo, trazendo 
sentido e coerência ao se expressar 
sentimentos e necessidades. 

Liderança humanizada

Lançando um olhar para os conceitos 
da liderança consciente, identifica-se 
um arquétipo com nove competências:
Autoconsciência, integridade, 
flexibilidade cognitiva, comunicação 
empática, inteligência relacional, 
criatividade, influência inspiradora, valor 
compartilhado e orientação ao servir. 

Joseph Jaworski disse: “Liderar envolve 
criar contextos para que as pessoas 



ampliem a sua compreensão sobre a 
realidade, permitindo que elas possam 
construir um futuro melhor. Liderar é 
criar novas realidades”. 

Como conseguir criar contextos e novas 
realidades sem permitir a ampliação 
da compreensão? Aprofundando 
ainda mais a reflexão: Como ampliar a 
compreensão sem a escuta empática 
e a autoconsciência? A capacidade de 
criar caminhos para a informação e o 
conhecimento pode ser pautada pela 

CNV.

As lideranças que se comunicam de 
forma não violenta são reconhecidas 
e admiradas pela clareza e por manter 
relações equilibradas. Comece a 
praticar a CNV em sua rotina. Siga 
os processos básicos (observação, 
sentimento, necessidade e pedido). 
Expresse e exercite a empatia e a 
autenticidade. Torne-se um líder mais 
consciente 
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