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“Não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, somos seres espirituais 

vivendo uma experiência humana.” 
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RESUMO 

 

A partir da década de 1990, com o advento da “Nova Economia” e o processo de globalização, 

as organizações começam a passar por ciclos de transformações estruturais em função de 

mudanças socioeconômicas cada vez mais frequentes. Como consequência a única regra passa 

a ser a incerteza. Tendo em vista este conjunto de fatores de transformação dos tempos atuais é 

que as organizações e o ser humano passam a sentir a necessidade de uma dimensão maior, que 

os englobe, integre e complete de forma holística e simbiótica. Surge então uma nova dimensão 

como forma de complemento e resposta as suas dúvidas e necessidades: a espiritualidade. A 

espiritualidade passa a ser o “amálgama”, a diferenciação para uma organização competitiva e 

lucrativa e o elo com seus colaboradores. Além disso, torna-se o fator que norteia a interação 

entre o indivíduo, o ambiente de trabalho e a sociedade, gerando dinâmicas mais salutares, 

produtivas, e acima de tudo, mais éticas e humanas. É a partir desta nova perspectiva e 

necessidade das esferas humana e corporativa que o tema espiritualidade organizacional assume 

importância cada vez maior e mais proeminente nos meios científico e corporativo do século 

XXI. A espiritualidade vem, desta forma, ocupar uma lacuna criada no processo de 

globalização: globalizou-se a economia, mas não o social, o humano, e consequentemente as 

culturas organizacionais. É dentro deste contexto complexo que esta pesquisa tem por intento 

avaliar como a espiritualidade influencia a cultura e os valores organizacionais, como é 

percebida por gestores e colaboradores, quais são seus resultados e como isto se sustenta, ou 

não, ao longo do tempo.  

Nesse sentido, o objetivo geral desta pesquisa é compreender as influências das dimensões da 

espiritualidade no contexto da cultura corporativa de uma organização privada e como esta 

dinâmica ocorre. Para tal intento, desenvolveu-se uma pesquisa qualitativa de caráter 

exploratório, com o método de estudo de caso em uma organização multinacional privada de 

São Paulo. Desse modo, por meio da triangulação de dados, foi possível constatar que a entidade 

pesquisada se trata de uma organização que tem em sua cultura organizacional valores de 

espiritualidade que são praticados, documentados e percebidos por seus funcionários na 

realidade da organização. Houve destaque para uma dinâmica diária de trabalho que conduziu 

a organização a um intenso compartilhamento de conhecimento e a criação de um ambiente 

extremamente favorável à inovação.  

Os gestores da organização demonstraram em seus relatos que se dedicam ao desenvolvimento 

de práticas altamente éticas, integras e colaborativas, desenvolvendo um ambiente no qual a 

transparência, a confiança e o senso de propósito são fatores presentes entre seus membros, 

fenômenos estes confirmados pela percepção de seus colaboradores. Pudemos constatar, 

outrossim, que a organização teve origem e tem seu desenvolvimento e perenidade utilizando-

se dessas dimensões em uma forte cultura organizacional preservada em seus valores 

organizacionais de forma imutável, por meio de práticas enfatizadas até os dias de hoje. Esses 

resultados a longo prazo podem caracterizar um fenômeno e exemplo a outras organizações 

para a criação e manutenção de um ambiente agradável, dinâmico e colaborativo, ou que 

proporcione a geração de novos conhecimentos para que se torne um celeiro de novas ideias e 

inovação. Neste contexto, e pelos resultados aferidos, vimos responder à questão de pesquisa 

que é “Como as dimensões da espiritualidade influenciam a cultura organizacional?”. 

Este estudo abre espaço para novas e futuras pesquisas em diferentes organizações de modo a 

contribuir com novas informações e conclusões mais abrangentes.       

 

Palavras-chave: Espiritualidade nas Organizações; Cultura Organizacional; Valores 

Organizacionais; Humanização.   



 

 

ABSTRACT 

 

From the 1990s, with the advent of the "New Economy" and the process of globalization, 

organizations begin to undergo cycles of structural change as a result of increasingly frequent 

socioeconomic changes. As a consequence, the only rule becomes uncertainty. In view of this 

set of factors of transformation of the present times, it is that organizations and the human being 

begin to feel the need for a larger dimension, which encompasses, integrates and completes 

them in a holistic and symbiotic way. A new dimension emerges as a way of complementing 

and responding to their doubts and needs: spirituality. Spirituality becomes the "amalgam", the 

differentiation for a competitive and profitable organization and the link with its collaborators. 

In addition, it becomes the factor that guides the interaction between the individual, the work 

environment and society, generating more salutary, productive, and, above all, more ethical and 

human dynamics. It is from this new perspective and necessity of the human and corporate 

spheres that the theme organizational spirituality assumes growing importance and more 

prominent in the scientific and corporate media of the XXI century. Spirituality thus comes to 

occupy a gap created in the process of globalization: the economy is globalized, but not the 

social, the human, and consequently the organizational cultures. It is within this complex 

context that this research tries to evaluate how spirituality influences culture and organizational 

values, as perceived by managers and collaborators, what their results are and how this is 

sustained, or not, over time. 

In this sense, the general objective of this research is to understand the influences of the 

dimensions of spirituality in the context of the corporate culture of a private organization and 

how this dynamic occurs. For this purpose, a qualitative exploratory research was developed, 

using the case study method in a private multinational organization in São Paulo. Thus, through 

the triangulation of data, it was possible to verify that the entity researched is an organization 

that has in its organizational culture values of spirituality that are practiced, documented and 

perceived by its employees in the reality of the organization. There was a daily dynamic of 

work that led the organization to an intense sharing of knowledge and the creation of an 

environment extremely favorable to innovation. 

The organization's managers demonstrated in their reports that they are dedicated to the 

development of highly ethical, righteous and collaborative practices, developing an 

environment in which transparency, trust and sense of purpose are present factors among its 

members, phenomena confirmed by the perception of its employees. We could also verify that 

the organization originated and has its development and perpetuity using these dimensions in a 

strong organizational culture preserved in its organizational values in an immutable way, 

through practices emphasized until the present day. These long-term results can characterize a 

phenomenon and an example to other organizations for the creation and maintenance of a 

pleasant, dynamic and collaborative environment, or that generates new knowledge to become 

a barn of new ideas and innovation. In this context, and through the results, we have responded 

to the research question, which is "How do dimensions of spirituality influence organizational 

culture?" 

This study opens space for new and future research in different organizations in order to 

contribute with new information and more comprehensive conclusions. 

 

Keywords: Spirituality in Organizations; Organizational Culture; Organizational Values; 

Humanization. 
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 INTRODUÇÃO 

 

A partir da década de 1990, com o advento da “Nova Economia” e o processo de 

globalização, governos, organizações e cidadãos passaram a enfrentar um cenário de grandes 

mudanças e as consequentes necessidades de adaptação. Estas mudanças acabaram por 

impactar na forma das pessoas se relacionarem, dos gestores públicos em governar e 

empresários em dirigir e realizar negócios (MELO; SANTOS; SOUZA, 2013). 

As organizações começam a passar por ciclos de transformações estruturais em 

função da globalização e de mudanças socioeconômicas cada vez mais frequentes, 

normalmente, passando a agir de forma reativa e/ou contingencial, sem maiores preocupações 

com quais estratégias, estruturas, táticas e cultura organizacional seriam utilizados para a 

resolução de seus problemas, pois a visão e interação com o mundo e o mercado globalizados 

ainda eram incipientes face às transformações cada vez mais rápidas que o mercado sofria. 

Estas mesmas organizações passam a interagir e ter existência em um cenário cada vez mais 

complexo, conectado em rede e interdependente, no qual variáveis anteriormente não 

consideradas passam a assumir carácter de maior relevância (SCHEIN, 2007; VELOSO, 

2008).  

Soma-se a esta realidade, e ao início do século XXI, a 4ª Revolução Industrial, mais 

conhecida como “A Era do Conhecimento”, ou “A Era da Informação”. Esta nova revolução 

faz com que o conhecimento e a informação ganhem lugar proeminente no desenvolvimento 

de novas tecnologias, novos competidores, na elaboração de novos negócios e de novas 

formas de interação em que a sociedade se modifica, evolui e se transforma em velocidade 

exponencial. A única regra passa a ser a incerteza. Passamos a viver em um mundo instável 

onde desenvolvimentos inesperados começam a surgir em diversas direções, muitas vezes 

contraditórias, e ao olharmos ao redor encontramos diversas ameaças, mas também inúmeras 

oportunidades (RAICH; DOLAN, 2008; SANTOS, 2014).   

Além dessas variáveis, surgem outras como por exemplo, as sociais e 

comportamentais, fruto das redes sociais e do mundo globalizado e sem fronteiras, no qual 

os relacionamentos humanos e organizacionais tornam-se mais complexos, inter-relacionam-

se em rede e demandam novos comportamentos, atitudes, posturas e ações de ambas as partes 

(MELO; SANTOS; SOUZA, 2013; SOUZA, 2013; OLIVEIRA, 2001).  
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Ademais, a possibilidade de novas soluções e sistemas, a necessidade de inovação 

mais acentuada em produtos e serviços, a mulher ocupando maior espaço no mercado de 

trabalho, a economia global acontecendo a todo vapor, entre outros fatores, tornam a gestão 

das organizações cada vez mais dinâmica e desafiadora (MELO; SANTOS; SOUZA, 2013). 

Sabe-se que qualquer produto ou serviço, que qualquer estratégia ou modelo de 

negócio é movido por pessoas que têm não só capacitação profissional e qualidades inerentes 

às suas atividades, mas que essencialmente tenham vínculo e comprometimento com as 

organizações onde trabalham para o bom desempenho das atividades. Isto evoca 

compromisso no médio e longo prazo (REGO; CUNHA; SOUTO, 2007). 

É nesse contexto complexo e altamente interativo que o ser humano adquire maior 

importância, ganhando maior poder (empowerment) e influência, passando a ser agente ativo 

de mudança ou transformação de regras, processos, comportamentos e tendências, dentro e 

fora das empresas em seus mais distintos papéis: i. Como colaborador de uma organização, 

fazendo parte de uma cultura e um ambiente de trabalho; ii. Como consumidor, no qual seus 

comportamentos e ações em constante evolução passam a ser fatores de definição de 

tendências e mudanças na sociedade em que vive. Dentro deste cenário, indivíduos e 

organizações veem-se compelidos a acompanhar “os novos tempos, ritmos e mudanças” que 

a sociedade e o mercado lhes impõem, tendo que ampliar seus papéis (DIAS, 2004; REGO; 

CUNHA; SOUTO, 2007; LEAL, 2015). 

As pessoas passam a ser o fator de maior interesse e transformação no ambiente e nas 

relações de trabalho, enquanto que as organizações, por sua vez, passam a assumir maior 

responsabilidade social e ambiental, além de sua clássica finalidade que é a obtenção de 

lucros. Alves (2008) e Santos (2014) comentam que as organizações buscam satisfazer 

diferentes tipos de necessidades dos indivíduos, sejam elas, emocionais, intelectuais ou 

econômicas.  

“Muito se fala em capital humano nas empresas, porém nem sempre se analisa a real 

importância que o indivíduo possui nas organizações de trabalho”.  

“As pessoas são a fonte criadora e o elemento crítico no processo de construção e 

crescimento organizacional “(ALVES, 2008; SANTOS, 2014). 

Tendo em vista este conjunto de fatores de transformação, a dinâmica do mundo e a 

incerteza que caracterizam os tempos atuais é que as organizações e o ser humano passam a 

sentir a necessidade de uma dimensão maior, que os englobe, integre e complete de forma 
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holística e simbiótica. Surge então uma nova dimensão que organizações e indivíduos passam 

a buscar como forma de complemento e resposta as suas dúvidas, necessidades e aos seus 

requerimentos: a espiritualidade (REGO; CUNHA; SOUTO, 2007).  

 A espiritualidade passa a ser o “amálgama”, a diferenciação para uma organização 

competitiva e lucrativa e o elo com seus colaboradores. Além disso, torna-se o fator que 

norteia a interação entre o indivíduo, o ambiente de trabalho e a sociedade, gerando dinâmicas 

mais salutares, produtivas, e acima de tudo, mais éticas e humanas.  

Isto caracteriza uma nova amplitude que até recentemente vinha sendo negligenciada 

pelas organizações, pelos estudiosos e indivíduos: a dimensão espiritual, ou a espiritualidade 

nas organizações.  As empresas levavam em conta que o homem era constituído de três 

dimensões: física, emocional e mental. Sabe-se hoje que o homem completo é um ser 

constituído de quatro dimensões. Às três dimensões anteriores, ou seja, física, emocional e 

mental, soma-se a quarta: a dimensão espiritual (DIAS, 2004; ZOHAR; MARSHALL, 2000).   

É a partir desta nova perspectiva, consciência global e necessidade das esferas humana 

e corporativa que o tema espiritualidade organizacional assume importância cada vez maior 

e mais proeminente nos meios científico e corporativo nacional e internacional do século 

XXI. A espiritualidade vem, desta forma, ocupar uma lacuna que, segundo Barchifontaine 

(2010), foi criada no processo de globalização: globalizou-se a economia, mas não o social, 

o humano, e consequentemente as culturas organizacionais. 

Rego, Cunha e Souto (2007) ainda nos citam que a espiritualidade nas organizações 

pode ser interpretada como o reconhecimento, pela organização e pelos seus líderes, de que 

os empregados têm vida interior que alimenta, e é alimentada, pela realização de trabalho 

com significado num contexto de comunidade (ASHMOS; DUCHON, 2000; MILLIMAN; 

CZAPLEWSKI; FERGUSSON, 2003; BROWN; LEIGH, 1996).   

Rego, Cunha e Souto, 2007 ademais acrescentam que a espiritualidade no ambiente 

de trabalho pode influenciar no empenho e comprometimento de funcionários, visto que esse 

aspecto influencia em suas condições emocionais, sentimentais e motivacionais . 

 Schwartz (1992), por sua vez, nos confirmou esse fenômeno ao realizar uma pesquisa 

sobre os valores humanos universais, definindo onze tipos motivacionais de valores, sendo 

eles: autodeterminação, estimulação, hedonismo, realização, poder, segurança, 

conformidade, tradição, espiritualidade, benevolência e universalismo. 
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Os valores humanos, que são considerados como características pertencentes aos 

indivíduos por se tratar de seus valores pessoais, são questões influenciadoras na construção 

dos valores organizacionais (SCHWARTZ, 1992). 

Reforçando este conceito, Giacalone e Jurkiewicz (2003), nos sugerem que a 

espiritualidade nas organizações é um quadro de valores organizacionais, evidenciados na 

cultura da organização, que promove a experiência de transcendência dos empregados por 

meio dos processos de trabalho, facilitando o seu sentido de conexão com as outras pessoas, 

de um modo que lhes proporciona sentimentos de plenitude e alegria. Por seu turno, Ian 

Mitroff, num simpósio realizado na Academy of Management, definiu-a como “o desejo de 

encontrar o propósito último da vida e viver de acordo com ele” (CAVANAGH, 1999; 

REGO; CUNHA; SOUTO, 2007).  

 Os valores organizacionais no surgimento da organização, na maioria dos casos, são 

influenciados pelo fundador ou fundadores, ou seja, os valores pessoais destes são inseridos 

nos valores organizacionais (SMIRCICH, 1983; SCHEIN, 2009). Esses valores 

organizacionais fazem parte da cultura organizacional, representando a filosofia da 

organização, guiando condutas comportamentais dos indivíduos e definindo recompensas e 

punições a estes com o objetivo de garantir o sucesso organizacional (FREITAS, 2010; 

DAMIÃO, 2014). 

Considerando que a cultura organizacional é formada pelas experiências e 

características pessoais dos indivíduos que a compõem, uma organização pode ser favorável 

ou desfavorável à prática da espiritualidade no ambiente de trabalho (GIACALONE; 

JURKIEWICZ, 2003; GULL; DOH, 2004; FREITAS, 2010; DAMIÃO, 2014).  

 Na maioria dos casos, os fundadores e/ou gestores são responsáveis por difundir os 

valores da cultura organizacional, fatores estes que serão traduzidos na prática, em forma de 

liderança, processos de negócio, comunicação e políticas de recursos humanos na 

manutenção desta mesma cultura organizacional (SPINK, 1994; FREITAS, 2010; DAMIÃO, 

2014).  

Consequentemente, quando uma organização pretende praticar a espiritualidade, os 

fundadores ou gestores são os responsáveis pelo bom êxito da prática, no que diz respeito a 

motivar os indivíduos, dialogando, explicando e difundindo os valores organizacionais 

(SPINK, 1994). 
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Os valores organizacionais são o coração da cultura organizacional, apoiada por 

outros elementos como as histórias, os rituais, as cerimônias e as normas (FREITAS, 2013). 

Porém, segundo Spink (1994), os valores de uma cultura organizacional, ao serem 

assimilados e compartilhados desde a sua fundação em dado momento, podem vir a ser 

negociados com a interação dos indivíduos que compõem o contexto organizacional, podendo 

reforçar ou gerar descontinuidades em alguns aspectos da cultura organizacional 

(SMIRCICH, 1983; FREITAS, 2013). Assim, uma cultura organizacional pode conter em 

seus valores, inclusive registrados em documentos, o ideal da prática de espiritualidade no 

ambiente de trabalho, porém, não a praticar efetivamente, ou praticá-la parcialmente nas 

atividades da organização (DAMIÃO, 2014).  

 É dentro deste contexto complexo que esta pesquisa tem por intento avaliar como a 

espiritualidade influencia a cultura e os valores de uma organização, quais são seus resultados 

e como isto se sustenta, ou não, ao longo do tempo.  

   O presente trabalho está estruturado inicialmente com a introdução e no capítulo 1, 

apresentamos o problema de pesquisa, a questão de pesquisa, os objetivos, a justificativa e a 

importância da pesquisa. Posteriormente, o capítulo 2 expõe a fundamentação teórica, 

discorrendo sobre a espiritualidade, a cultura organizacional e seus elementos. No capítulo 3, a 

metodologia da pesquisa em questão, os critérios para seleção da empresa pesquisada e 

entrevistados e os instrumentos utilizados. No capítulo 4, a apresentação e análise dos 

resultados. E, no capítulo 5, as considerações finais.  
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1. PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Levando-se em consideração o contexto apresentado, faz-se necessária a 

compreensão e entendimento do que é a espiritualidade e como esta influencia a cultura 

organizacional, tendo-se por base a dimensão de espiritualidade como elemento que emerge 

dos valores organizacionais (DAMIÃO, 2014). Viu-se anteriormente que valores pessoais 

são componentes e fatores de influência dos valores organizacionais e que estes últimos são 

o coração da cultura organizacional (FREITAS, 2013).  

Assim sendo, compreender a cultura organizacional de uma empresa tendo a 

espiritualidade como uma dimensão que permeia seus valores, nos leva a formular algumas 

perguntas ante uma organização que procura apoiar e incentivar a prática da espiritualidade 

no ambiente de trabalho (DAMIÃO, 2014).  

Por último, tomando-se como quadro de referência a ideia de que a espiritualidade no 

trabalho se caracteriza, sobretudo, pelo sentido de conexão dos indivíduos à comunidade de 

trabalho, pela possibilidade que esses têm de realizar trabalho com significado para as suas 

vidas, passa-se assim à questão de pesquisa que norteará este estudo (REGO; CUNHA; 

SOUTO, 2007). 

 

 

1.2  Questão de Pesquisa 

 

 

Tendo por base o exposto anteriormente, faz-se as seguintes perguntas:  

 Por que a espiritualidade é importante e de que forma contribui para a 

organização? 

 A espiritualidade permeando a cultura corporativa influencia a organização 

tornando-a melhor? 

Derivada destas duas questões, assume-se que a espiritualidade influencia muitos 

outros aspectos de uma corporação, como por exemplo, em melhor desempenho da 

organização, melhores resultados, melhor eficiência e eficácia em processos, produtos e 

serviços.  
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 Portanto, tendo-se em mente este contexto chega-se à seguinte questão de pesquisa: 

“Como as dimensões da espiritualidade influenciam a cultura organizacional?”  

 

 

1.3  Objetivos de Pesquisa  

 

 

1.3.1 Objetivo Geral   

 

O objetivo geral desta pesquisa é compreender as influências das dimensões da 

espiritualidade no contexto da cultura corporativa de uma organização que opera no Brasil. 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Como objetivos específicos podemos citar: 

 

 Verificar por meio dos valores, crenças, ritos, sagas, histórias, tabus, normas, clima, 

metáforas, a influência das dimensões da espiritualidade na cultura organizacional 

corporativa.  

 Identificar através da análise de sistemas, registros documentais e relatos da 

historicidade da empresa se a organização demonstra, revela e aplica as dimensões 

de espiritualidade em sua cultura e valores. 

 Identificar como os gestores promovem e procuram manter a espiritualidade 

aplicada ao ambiente de trabalho e quais os resultados aferidos. 

 

Tendo em consideração que as dimensões de espiritualidade apresentadas neste 

estudo emergiram das pesquisas e estudos realizados por Elkins et al. (1988); Rego, Cunha e 

Souto (2007), Ashmos e Duchon (2000) e são  dimensões presentes em outras pesquisas e 

ensaios teóricos relacionados à espiritualidade no trabalho (SOUTO; REGO, 2006; REGO; 

CUNHA; SOUTO, 2007;  BEZERRA;  OLIVEIRA,  2007; FREITAS, 2013; VERGARA;  

MOURA,  2012;  SANTOS, 2014; DAMIÃO,  2014),   pretende-se apropriar-se de tais 

dimensões para a análise e avaliação de uma cultura organizacional que considera promover 

a espiritualidade no ambiente de trabalho, por meio da percepção dos indivíduos da 

organização, buscando constatar na experiência vivencial destes, se em sua rotina de trabalho 

tais dimensões de espiritualidade são contempladas (DAMIÃO, 2014).  
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1.4  Justificativa e relevância da pesquisa 

 

Levando-se em conta a complexidade das organizações e do  mercado no qual as 

organizações se inserem, e a necessidade atual das empresas irem além do desempenho e da 

produtividade, o que lhes é exigido hoje através da responsabilidade social e ambiental para 

sua sobrevivência,  é valida a pesquisa e análise de uma organização onde se possa verificar 

se a espiritualidade é resultado dos valores e de sua cultura organizacional ou, se ao contrário, 

é fator de influência nos valores e cultura organizacionais.  

Sendo assim, considerando que a espiritualidade no ambiente de trabalho pode ser 

fruto de valores da cultura organizacional, esta pesquisa busca identificar em uma 

organização multinacional se a dimensão de espiritualidade consta de seus valores 

organizacionais declarados, de seus documentos e de suas práticas efetivas no ambiente de 

trabalho, considerando promovê-las e incentivá-las efetivamente de acordo com as definições 

de Rego, Cunha e Souto (2007).  

Desse modo, por meio de uma pesquisa exploratória e qualitativa, buscar-se-á 

constatar os aspectos acima mencionados. Neste sentido, Barchifontaine (2007) e Dalkir 

(2005, p. 182) mencionam que uma organização que pretende praticar a espiritualidade no 

trabalho precisa criar uma cultura corporativa amparada em valores, valores estes que em 

síntese deverão fomentar, em última instância, a confiança entre membros de uma 

organização.  

Além da avaliação da percepção dos funcionários e gestores quanto à prática de 

espiritualidade no ambiente de trabalho, será possível avaliar conjuntamente como estes 

valores de fato surgiram e são praticados, comparando-os aos referenciais teóricos adotados 

em relação à espiritualidade e à cultura organizacional.   

O tema ainda apresenta relevância para pesquisas na atualidade, visto que ao 

pensarmos na complexidade de uma sociedade global e de um mercado em constante 

mutação, os problemas sociais passam a fazer parte da rotina das organizações incrementando 

seus problemas relacionados ao individualismo, ao egoísmo, à competitividade excessiva e 

desleal, ao abuso de poder, à falta de ética, a tratamentos desumanos, ao stress, e outros 

aspectos, que podem ser diminuídos por meio da prática da espiritualidade no ambiente de 

trabalho (VERGARA; MOURA, 2012). Isso porque além dos fatores comunitário, 

colaborativo, econômico, humanista e outros, nos quais a prática da espiritualidade contribui 
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nos seus desenvolvimentos, esta pode ainda contribuir para melhorar as relações interpessoais 

e aspectos relacionados à dignidade humana, influenciando assim, o desenvolvimento de um 

ambiente de trabalho mais harmonioso e alegre.  

Assim, ao considerar-se que um indivíduo empregado, em sua maioria, dedica cerca 

de oito horas do seu dia ao trabalho, o ambiente organizacional onde ele desenvolve 

atividades profissionais é altamente influenciador na maneira como ele retorna para as 

atividades fora da empresa, sejam essas atividades com a família, amigos, vizinhos, ou a 

própria comunidade. Logo, um ambiente de trabalho que gera prejuízos emocionais, 

intelectuais, comportamentais, físicos e até espirituais, pode desencadear uma série de 

problemas sociais, os quais podem ser diminuídos, ou até evitados, pela prática da 

espiritualidade no ambiente de trabalho (DAMIÃO, 2014). 

Em suma, os benefícios que a espiritualidade pode proporcionar a um indivíduo e a 

uma organização transcendem e extrapolam as esferas pessoais e organizacionais, 

estendendo-se a toda a comunidade e sociedade a sua volta, contribuindo definitivamente 

para um mundo melhor, mais humano, harmonioso, progressivo e colaborativo. A 

espiritualidade passa a ser efetivamente uma contribuição real para que possamos construir, 

não só um mundo economicamente globalizado, mas definitivamente globalmente 

humanizado (BARCHIFONTAINE, 2010).  

Dessa forma, por meio desta pesquisa, pretende-se contribuir com a ciência no sentido 

de apresentar a espiritualidade como fator diferencial na administração e organização de 

empresas e instituições, no intuito de proporcionar uma visão e abordagem administrativa 

mais humanizada e adequada às novas demandas de nossa sociedade. 

Some-se a estes fatores, um contexto sócio-econômico globalizado que a cada dia exige 

das corporações novas atitudes e a aplicação de inúmeras tecnologias e teorias na ânsia de 

buscar-se na complexidade “um norte” para sua sobrevivência, crescimento e perenidade. 

É dentro deste cenário que a espiritualidade ganha importância e aparece como uma 

alternativa, fornecendo parâmetros e subsídios, bem como, uma nova abordagem para a 

criação de organizações mais sadias e prósperas neste início de século XXI.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo serão abordadas as teorias que servirão de base para a pesquisa da 

cultura organizacional e sua dimensão de espiritualidade. Neste intento, serão apresentados 

estudos e menções teóricas a respeito da espiritualidade, da espiritualidade nas organizações, 

e da cultura organizacional. Os conceitos teóricos de Schein (1984, 1985) e Dalkir (2005) 

foram adotados como referencial teórico sobre cultura organizacional. Sobre espiritualidade, 

e espirirtualidade nas organizações, os conceitos teóricos adotados como referência, 

predominantemente, aludem a Elkins et al. (1988) para espiritualidade e Rego, Cunha e Souto 

(2007), Ashmos e Duchon (2000) para espiritualidade nas organizações, haja vista que suas 

pesquisas empíricas têm norteado outras pesquisas no âmbito nacional e internacional.  

De forma complementar aos referenciais teóricos expostos acima, os conceitos 

teóricos de Morgan (1977, 1996, 1997), Smircich (1983); Schein (1984, 1985); Freitas 

(2013), Dalkir (2005) e outros, foram adotados como referencial teórico relativo à cultura 

organizacional. Já como referencial téorico relativo à espiritualidade e à espiritualidade nas 

organizações, os conceitos teóricos de Leal (2015), Barchifontaine (2007), Dias (2004), 

Milliman et al. (2003), Giacalone e Jurkiewicz (2003) e outros foram adotados. 

Tendo em vista o escopo deste trabalho, que é o estudo da espiritualidade como 

dimensão da cultura organizacional, faz-se necessário antes, compreendermos quais são os 

conceitos da espiritualidade, da cultura organizacional, e por sua vez, o conceito da 

espiritualidade na cultura organizacional e no ambiente de trabalho.  

Dessa forma, vamos, logo a seguir, apresentar-lhes estes conceitos e como se 

relacionam.  

 

 

2.1 A Espiritualidade  

 

Para se entender o que é espiritualidade nas empresas antes se faz necessário serem 

entendidos os conceitos do que é espírito, espiritualidade, espiritualidade nas organizações e 

espiritualidade no trabalho, sendo as definições deste último, abordadas mais adiante neste 

trabalho (DOS SANTOS; SILVA; CORREA, 2008).  

A palavra espírito é originada do latim spiritus e significa sopro, alento, exalação. Se 

refere à parte imaterial, intelectual e à alma do homem. (MORA, 2005).  
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Já a palavra espiritualidade, tem a mesma origem na palavra latina spiritus, 

significando “alento de vida”, porém denota um modo de ser e de experenciar que advém da 

consciência de uma dimensão transcendente e que é caracterizada por certos valores 

identificáveis em relação ao ser (Self – si mesmo), aos outros, à natureza, à vida, e qualquer 

outra coisa que alguém considere ser final, último, derradeiro, definitivo, irrevogável ou 

absoluto (ELKINS et al., 1988).   

Dos Santos, Silva, Correa (2008) seguem mencionando os conceitos de Gonzalez-

Quevedo (2008) e Vasconcelos (2006), que a espiritualidade envolve questões quanto ao 

significado e à razão de viver, não se limitando a tipos de crenças ou práticas religiosas. Mais 

do que um simples conceito, ela relaciona-se com experiências profundas, pelas quais a 

pessoa entra em contato com o mais profundo do seu ser através de sentimentos que 

mobilizam o indivíduo internamente, mexem com sua identidade, estruturam e redirecionam 

sua vida. É uma experiência subjetiva, muitas vezes compreensível apenas por aqueles que a 

experimentaram e é difícil de expressar.  

A experiência espiritual pode ser comparada a forte experiência amorosa e tem como 

base a vivência comunitária e a certeza de uma presença (Deus). Em suma, é algo que 

pertence ao íntimo do ser humano (GONZÁLES-QUEVEDO, 2008; VASCONCELOS, 

2006).  

Sendo assim, a função da espiritualidade é dar sentido à vida e poder ser cultivada por 

vários caminhos tanto por meio de práticas religiosas, como de atividades artísticas, esportes, 

engajamento em causas sociais, atividades profissionais, corporativas, enfim, nas próprias 

experiências cotidianas (BARCHIFONTAINE, 2007; VASCONCELOS, 2006). 

É dentro deste contexto macro que se verifica ampla diversidade de ideias e conceitos 

a respeito da espiritualidade e de sua abrangência.  Deste modo, para que se possa ter 

entendimento mais claro e apropriado do conceito de espiritualidade aplicado à área de gestão 

organizacional, será adotada a abordagem de Elkins et al. (1988), sendo esta uma abordagem 

mais focada e voltada ao mundo dos negócios. Com relação aos diversos conceitos de 

espiritualidade, alguns deles serão vistos a seguir.   
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2.1.1  Conceitos e Definições  

 

A Espiritualidade é um conceito amplo com diversos pontos de vista. Geralmente 

inclui um sentido de algo maior que nós, e usualmente envolve a busca por significado na 

vida.  Trata-se de uma experiência humana universal, algo que afeta a todos nós. As pessoas 

costumam descrever a experiência espiritual como algo sagrado ou transcendente, ou ainda 

simplesmente como um profundo sentido de vitalidade e interconexão (SINGH; MISHRA, 

2016).  

A espiritualidade é um elemento essencial da humanidade. Ela engloba a busca 

individual por significado e propósito; ela inclui conexão com os outros, consigo mesmo 

(ser), com a natureza, e com o que é significante ou sagrado; ela abraça crenças e práticas 

religiosas e culturais, bem como, filosóficas e seculares (PUCHALSKI et al., 2014). 

Dentro desta perspectiva, diversos autores discutem o conceito de espiritualidade em 

contextos diferentes. Leal (2015), em seu trabalho, cita diversos autores com o propósito de 

ilustrar estes diferentes conceitos. Por exemplo, para Beck (1986), a espiritualidade se 

caracteriza como um estado interior de ser; o coração ou a força dentro de uma pessoa.   

Para Schneiders (1989) a espiritualidade é uma experiência consciente, que necessita 

de esforço para integrar a vida em autotranscendência para o propósito e valor final, e não 

para o isolamento e autoabsorção de si mesmo. 

Para Myers (1990, p. 11) a espiritualidade é “uma contínua busca de significado e 

propósito na vida; uma apreciação para a profundidade da vida, a expansão do universo, e as 

forças naturais que operam” como um sistema de crença pessoal.  

Sob um ponto de vista mais esotérico, Benner (1989) caracteriza a espiritualidade 

como uma resposta humana ao chamado de Deus para um relacionamento com Ele.  

Mitroff e Denton (1999) reconhecem a importância da interligação do conceito da 

espiritualidade como o desejo básico de encontrar o sentido último da vida e viver uma vida 

completa, plena. 

Handy (1999), por sua vez, definiu espiritualidade como: “a valorização de aspetos 

não materiais da vida e início de uma realidade perene”, sendo esta uma noção base na 

sociedade criativa. A criatividade incita a espiritualidade. A curiosidade está na necessidade 

espiritual que a humanidade tem como principal motivador, que por sua vez, desencadeia o 

nível mais elevado e profundo da criatividade pessoal (LEAL, 2015). 
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Já Guillory (2000) refere-se à espiritualidade como a nossa consciência interior. É a 

fonte de sabedoria, criatividade e inspiração. O que é espiritual vem de dentro e transcende 

as nossas crenças e os valores recebidos pela educação. É através da espiritualidade que se 

encontra intuição no interior de si próprio. 

  Para Parsian e Dunning (2009) a espiritualidade é cada vez mais reconhecida como 

um aspecto importante do bem-estar e dá sentido à vida das pessoas, podendo ser importante 

recurso para enfrentar dificuldades e aprendizagem, e em gerir as suas condições 

(CRONBACH; SHAVELSON, 2004; TSE; LLOYD; PETCHKOVSKY; MANAIA, 2005). 

Parsian e Dunning (2009) também mencionam que na espiritualidade é central encontrar 

significado, conforto e paz interior que ajude as pessoas a transcender a sua condição e 

incorporá-la no autoconceito (transformação). 

 Boff (2001) cita Dalai-Lama, que se refere à espiritualidade como algo que produz 

mudanças interiores no ser humano, no entanto essas mudanças não começam e nem 

terminam no interior de cada ser. A partir do interior, é desencadeada uma série de mudanças 

na sociedade e nas relações com a natureza e com todo o universo. Boff (2001) evidencia 

ainda que a espiritualidade é tudo aquilo que se produz dentro de nós que leva à mudança. O 

ser humano é um ser de mudanças, pois nunca está pronto, está sempre em transformação, 

quer seja física, psíquica, espiritual, social e cultural.  

Com uma visão distinta das demais, Neal (2013), define a espiritualidade do mesmo 

modo que define a orientação no início de projetos de gestão. Na opinião dele, a 

espiritualidade é definida principalmente como significado, propósito, sem partidarismo ou a 

promoção da religião. Compreender que o ser humano é um ser espiritual é primordial. Dessa 

forma, faz-se necessário ter sabedoria para escutar as diferentes experiências de vida e 

reconhecer os valores do outro, bem como identificar e partilhar valores e princípios, e todos 

aceitam se comprometer com uma cultura de valorização da diversidade.  

É dentro deste cenário amplo e múltiplo de definições que será adotada, como já 

mencionado, uma abordagem da espiritualidade advinda de Elkins et al. (1988), que por sua 

vez, baseia-se nos escritos de Abraham Maslow, John Dewey, William James, Carl Jung e 

outros.  

A definição de Elkins et al. (1988) é baseada em um modelo humanista e é concebida 

para avaliar a espiritualidade por aqueles que não estão vinculados a qualquer tradição 

religiosa. Neste sentido, o autor enfatiza que Maslow e Dewey se encontram fortemente 
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comprometidos à visão de que a espiritualidade é um fenômeno humano, e que, antes, é mais 

básico, anterior e diferente das expressões tradicionais de religiosidade.   

Isto não quer dizer que as religiões tradicionais não possam nutrir ou ser um canal de 

expressão da espiritualidade, certamente podem ser e o são. Contudo, a espiritualidade 

pertence à humanidade e não é uma possessão exclusiva das religiões organizadas ou de 

pessoas religiosas tradicionalmente. Uma definição e entendimento mais amplo de 

espiritualidade irá reconhecer a natureza humana e universal e irá resgatá-la de uma visão 

mais estreita algumas vezes atribuída por algumas religiões tradicionais (ELKINS et al. 

1988). 

 Para Elkins et al. (1988, p. 7): “Nós estamos vivendo uma época de desorientação 

espiritual”. Também comenta que Carl Jung (1964, p. 84), lamenta-se: “Nós despojamos 

todas as coisas de seus mistérios e numinosidade; nada doravante é sagrado”. 

O autor menciona ainda Maslow (1962, p. 206) que por sua vez, diz que: “Todo ser 

humano necessita de uma estrutura de valores, uma filosofia de vida, uma religião ou 

substituto para a religião, na qual ele possa viver por e entender por, na mesma proporção de 

que necessita de luz do sol, cálcio ou amor”.  

Elkins declara, em concordância com Maslow e Dewey, que há necessidade de se ter 

entendimento mais humanístico da espiritualidade. Neste sentido, ele delinea uma abordagem 

para a avaliação, descrição e definição humanística da espiritualidade que possa promover 

claro entendimento dela e que ao mesmo tempo possa ser sensível à espiritualidade daqueles 

que não possuem nenhuma afiliação ou associação com qualquer das religiões tradicionais.  

Seguindo esta lógica, sua definição mais ampla de espiritualidade não terá qualquer 

paralelo com rituais, crenças ou práticas religiosas.  

De acordo com o autor, uma abordagem humanística da espirirtualidade está em 

desacordo somente com religiões estreitas que reclamariam para sí monopólio da 

espiritualidade e que se recusam a reconhecer sua natureza humana e universal.  

Sendo assim, Elkins et al. (1988) propõe quatro principais suposições sobre a 

espiritualidade que são: 

1. Existe uma dimensão da experiência humana – a qual inclui certos valores, 

atitudes, perspectivas, crenças, emoções e assim por diante – que pode ser 

melhor descrita como “dimensão espiritual” ou “espiritualidade”. 
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2. A espiritualidade é um fenômeno humano e existe, ao menos potencialmente, 

em todas as pessoas.  

3. Espiritualidade não é o mesmo que religiosidade, se religiosidade é definida 

como um meio de participação, em particular, de crenças, rituais e atividades 

de alguma religião tradicional.  

4. Por meio de abordagens teóricas e fenomenológicas, é possível definir e 

descrever a espiritualidade, bem como desenvolver uma abordagem para sua 

avaliação.  

 

É interessante notar que nenhum dos autores citados fornece concepção clara e 

compreensível de espiritualidade. Ainda pode-se notar que lendo estes autores certos 

elementos comuns e convergentes começam a surgir, o que acaba se sobrepujando as suas 

diferentes e implícitas descrições de espiritualidade.  Torna-se cada vez mais claro que a 

espiritualidade não pode ser definida simplesmente e que ela é um construto complexo e 

multidimensional composto por vários fatores principais (ELKINS et al., 1988). 

Desse modo, Elkins et al. (1988), sugerem nove componentes para a espiritualidade 

tendo como base suas pesquisas. Estes componentes, estruturados dentro de uma 

terminologia mais psicológica, formam uma definição de espiritualidade que é 

multidimensional e é composta pelos seguintes elementos: 

1. Dimensão Transcendente – a pessoa espiritualizada tem crença 

experiencialmente baseada, de que existe uma dimensão espiritual 

transcendente para a vida. A concepção ou conteúdo desta crença pode variar 

desde um Deus pessoal até a visão psicológica de uma “dimensão 

transcendental” que pode ser simplesmente uma extensão natural da 

consciência do ser até regiões do inconsciente ou do Grande Ser. 

Independentemente de qual concepção se fale, há a crença em “algo mais”, e 

de que o que é visto não é tudo. Crê-se em um “mundo não visto” e que o 

contato harmonioso e ajustado a este mundo não visto é algo benéfico.  

2. Significado e propósito na vida – a pessoa espiritualizada conhece a busca 

por significado e propósito, e emerge dessa busca com a confiança de que a 

vida possui um significado profundo e que sua existência tem um propósito. 
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O real grau e conteúdo deste significado varia de pessoa para pessoa, contudo 

o fator comum a todas estas pessoas é que elas “preencheram o vácuo 

existencial” com um sentido autêntico de que a vida possui significado e 

propósito.  

3. Missão na Vida – A pessoa espiritualizada tem um sentido de “vocação”. Ela 

tem senso de responsabilidade para com a vida, um chamado a responder, 

uma missão a realizar, e em alguns casos, um destino a ser cumprido. A 

pessoa espiritualizada é “metamotivada” e compreende que é “perdendo-se a 

vida” que alguém “a encontra”.  

4. Sacralidade da Vida – A pessoa espiritualizada acredita que a vida é 

infundida de sacralidade e frequentemente experiencia um sentido de 

admiração, reverência, e maravilhamento mesmo em circunstâncias “não-

religiosas”. Ela não dicotomiza a vida em sagrado e secular, em santo e 

profano, mas acredita que toda a vida é “santa” e que o sagrado está no 

ordinário. A pessoa espiritualizada é capaz de “sacralizar” ou “religionizar” 

toda a vida.  

5. Valores Materiais – A pessoa espiritualizada pode apreciar bens materiais 

como dinheiro e posses, mas não busca safisfação última neles, nem tenta usá-

los como substitutos para necessidades espirituais frustradas. A pessoa 

espiritualizada sabe que a “sede ontológica” só pode ser saciada pelo 

espiritual e que a satisfação plena é encontrada não no bem material, mas sim 

nas coisas espirituais.  

6. Altruísmo – A pessoa espiritualizada crê que nós somos os “guardiões de 

nossos irmãos” e é tocada pela dor e pelo sofrimento dos outros. Ela tem forte 

sentimento de justiça social e é comprometida com o amor e a ação altruística. 

A pessoa espiritualizada sabe que “nenhum homem é uma ilha” e que todos 

nós somos “parte do continente” da humanidade. 

7. Idealismo – A pessoa espiritualizada é visionária comprometida com a 

melhoria do mundo. Elas amam as coisas pelo que são, ou ainda, pelo que 

possam ser. A pessoa espiritualizada é comprometida com altos ideiais e com 

a realização do potencial positivo em todos os aspectos da vida.  
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8. Consciência do trágico – A pessoa espiritualizada é solenemente consciente 

das realidades trágicas da existência humana. Ela é profundamente consciente 

da dor e sofrimento humano e da morte. Esta consciência dá profundidade à 

pessoa espiritualizada e fornece a ela a seriedade existencial em relação a 

vida.  Sendo algo paradoxal, contudo a consciência do trágico pela pessoa 

espiritualizada aumenta sua alegria, apreciação e valorização da vida.    

9. Frutos da espiritualidade – A pessoa espiritualizada é aquela na qual a 

espiritualidade produziu frutos na vida. A verdadeira espiritualidade é um 

efeito discernível sobre o relacionamento que alguém tem consigo mesmo, 

com os outros, com a natureza, com a vida, e com qualquer coisa que 

considere ser o fator fundamental, principal ou absoluto.  

 

Pode-se constatar deste modo, após diversas ideias e concepções, que a espiritualidade 

humanista exposta por Elkins et al. (1988) é e faz parte da essência humana, e que aquela 

“per se” é indissociável do ser humano e de sua forma de inter-relacionar-se e relacionar-se 

com o mundo a sua volta. Partindo desta premissa, será abordado no próximo tópico a 

espiritualidade nas organizações, quais são os conceitos a este respeito, e como a 

espiritualidade se relaciona desta maneira com a cultura organizacional.     

 
 
 

2.1.2  Espiritualidade nas Organizações  

 

O tema espiritualidade nas organizações esbarra em resistências da tradicional postura 

materialista dos negócios, nas confusões existentes entre espiritualidade e religiões e tem 

como pano de fundo a separatividade filosófica entre ciência e espírito, desde o Iluminismo. 

Por outro lado, cada vez mais se reconhece que a essência do negócio não está na estrutura, 

na tecnologia ou no capital, mas naquilo que é imaterial ou de natureza espiritual e que é 

propriedade da essência humana e das pessoas como ideias, valores, símbolos, conhecimento 

e informações (MOGGI; BURKHARD, 2004; QUELHAS; JUNIOR, 2012). 

 Para Rego, Cunha e Souto (2007) a espiritualidade nas organizações pode ser 

interpretada como o reconhecimento, pela organização e pelos seus gestores, de que os 

empregados têm vida interior que alimenta, e é alimentada, pela realização de trabalho com 
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significado num contexto de comunidade (ASHMOS; DUCHON, 2000; MILLIMAN; 

CZAPLEWSKI; FERGUSON, 2003).  

Giacalone e Jurkiewicz (2003), sugeriram uma concepção diferente: a de que a 

espiritualidade nas organizações é um quadro de valores organizacionais evidenciados na 

cultura da organização que promove a experiência de transcendência dos empregados por 

meio dos processos de trabalho facilitando o seu sentido de conexão com as pessoas de um 

modo que lhes proporciona sentimentos de plenitude e alegria. Por sua vez, Ian Mitroff, num 

simpósio realizado na Academy of Management, definiu-a de uma forma mais simples, como 

sendo “o desejo de encontrar o propósito último de vida e viver de acordo com ele” 

(CAVANAGH, 1999, p. 189).  

Sendo assim, Rego, Cunha e Souto (2007), definem a espiritualidade nas organizações 

do seguinte modo: existência de oportunidades na organização para realizar trabalho com 

significado, no contexto de uma comunidade, com sentido de alegria e de respeito pela vida 

interior.  

A definição acima orientou os autores no processo de operacionalização do construto, 

o qual abarca cinco dimensões:  

1) Sentido de comunidade. 

2) Alinhamento do indivíduo com os valores da organização. 

3) Sentido de serviço à comunidade (trabalho com significado). 

4) Alegria no trabalho. 

5) Oportunidades para a vida interior. 

 

Estas cinco dimensões respeitam e se alinham com os trabalhos de Milliman (2003), 

sendo que as três primeiras são mais importantes para a predição de comportamentos e 

atitudes no trabalho. Já a quarta apresenta-se como uma subdimensão da dimensão mais 

ampla de Milliman et al. (2003) e Ashmos e Duchon (2000) que é “trabalho com significado”. 

Por fim, a última delas relaciona-se com o respeito pela vida interior por integrar a maior 

parte das definições existentes (DUCHON; PLOWMAN, 2005).  

Sendo assim, antes de prosseguir com nosso estudo, vale a pena, novamente, 

esclarecer e salientar o conceito de que espiritualidade e religião não são sinônimos, tão pouco 
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a mesma coisa. Ser alguém espiritualizado não significa exibir ou seguir qualquer religião. 

Uma organização que nutre a espiritualidade em seu ambiente e cultura organizacionais, não 

é aquela que induz seus colaboradores a adotarem determinadas crenças e práticas religiosas. 

A rigor, esta indução pode ser mesmo uma afronta à genuína espiritualidade (REGO; 

CUNHA, SOUTO, 2007). Mais especificamente, a espiritualidade diz respeito aos 

colaboradores: (a) serem entidades com necessidades espirituais (desejo de serem únicos, de 

estarem em união com algo superior a si próprios, de serem úteis, de compreenderem e serem 

compreendidos, (STRACK et al., 2002); (b) desejarem experimentar um sentido de propósito 

e de significado no trabalho; e (c) pretenderem experimentar um sentido de conexão com a 

comunidade de trabalho e com a sociedade de uma forma geral  (ASHMOS; DUCHON, 2000 

; REGO; CUNHA, SOUTO, 2007); 

Portanto, pode-se dizer que a espiritualidade, apesar de seu caráter intangível e de não 

haver ainda um consenso em suas definições, é um fenômeno inerente à natureza do ser 

humano; ela é também independente e existe além de sua formação e crenças e, 

inevitavelmente, faz parte em maior ou menor grau da vida do índividuo, o que minimamente 

implica influência nas organizações, no ambiente de trabalho, e consequentemente, na cultura 

(ELKINS et al.1988; REGO; CUNHA; SOUTO, 2007). Quanto ao tópico espiritualidade no 

ambiente de trabalho, será dedicado a ele todo o sub-capítulo seguinte. Já com relação ao 

último tópico – a cultura organizacional – será dedicado todo o capítulo a seguir, no qual será 

evidenciado todo o relacionamento que existe entre cultura e espiritualidade.  

 

2.1.3  Espiritualidade no Ambiente de Trabalho e a Humanização 

 

 

Rego, Cunha e Souto (2007) tomam como quadro de referência a ideia de que a 

espiritualidade no trabalho se caracteriza, sobretudo, pelo sentido de conexão dos indivíduos 

à comunidade de trabalho a que pertencem e pela possibilidade que eles têm de realizar 

trabalho com significado para a própria vida. Dentro deste raciocínio, presume-se alguns 

laços entre a psicologia positiva e a espiritualidade nas organizações.  

De modo consonante, Cavanagh e Bandusch (2002) consideraram que a 

espiritualidade é um domínio da psicologia positiva, e sugeriram que o papel positivo que 

diversos líderes empresariais exerceram sobre a sua comunidade e empresas, se deveu, em 

grande medida, à sua espiritualidade.  
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Cavanagh e Bandusch (2002) prosseguem dizendo que esta relação é plausível se 

considerarmos que a espiritualidade “virtuosa” dos líderes - ou seja, aquela que não é 

segregacionista, divisiva e intolerante – pode induzí-los a desenvolverem virtudes como a 

honestidade, a confiança, a temperança, a prudência, a honradez e a compaixão. Deste ponto, 

podem decorrer efeitos positivos sobre comportamentos éticos, a cooperação dos 

colaboradores e a “entrega” destes aos propósitos e desígnios que estas organizações 

perseguem (DAMIÃO; VIEIRA; SPERS; CASTRO, 2017).  O efeito final pode ser 

desempenho mais elevado nas organizações, do qual decorre maior orgulho e 

comprometimento na organização, assim como, maior alegria no trabalho, reforçando 

comportamentos virtuosos numa espiral virtuosa ascendente que sustenta o desempenho a 

longo prazo (CAMERON; BRIGHT; CAZA, 2004).  

Neste raciocínio, Rego, Souto e Cunha (2007) citam Sanders III, Hopkins e Geroy 

(2003) dizendo que os planos indivídual e organizacional se cruzam e que, presumivelmente, 

indivíduos com espiritualidade mais acentuada são mais cientes do significado que conferem 

à vida, assim como mais “fortes” e perseverantes.  

Apesar destes aspectos positivos, Souto e Rego (2006) mencionam novamente que 

uma definição universal da espiritualidade no trabalho ainda é difícil, mas que se faz 

necessário compreender que estas definições abordam pelo menos 3 dimensões 

(KRISHNAKUMAR; NECK, 2002):  

1) A intrínseca, quando algo faz parte do interior do indivíduo, independente de 

religião. 

2) A religiosa, quando envolve crenças e instituições religiosas. 

3) E a existencial, quando o indivíduo busca significado pessoal e sentido nas 

relações sociais, sejam elas com a comunidade, família ou trabalho. 

 

Assim sendo, em nossa pesquisa serão estudadas a dimensão um – a intrínseca – já 

que considera que a espiritualidade faz parte do ser humano, juntamente com a dimensão três 

– a existencial – por tratar-se do contexto onde o indivíduo busca significado e sentido nas 

relações sociais, sejam estas relativas ao trabalho ou às comunidades nas quais ele vive, causa 

e sofre influência.  Portanto, em toda definição que encontrarmos para o termo 

espiritualidade, poderemos fazer uma avaliação que permitirá identificar em qual perspectiva 
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essa é obtida ou vivenciada (DAMIÃO, 2014). 

Dentro da perspectiva individual e interior do indivíduo (dimensão um), Hodge (2001) 

define espiritualidade como o relacionamento com Deus, tendo-o como propósito e missão 

de vida. Nessa relação são gerados sentimentos de afetividade, altruísmo, amor e perdão. 

 Dentro dessa definição e perspectiva, o indivíduo ao integrar a consideração de uma 

divindade envolve de certo modo a crença, podendo-se assim considerar que essa 

espiritualidade tem uma perspectiva religiosa (DAMIÃO, 2014). 

Já com relação à dimensão existencial, Giacalone e Jurkiewicz (2003), definem 

espiritualidade como: 

 

[...] um quadro de valores organizacionais destacado em uma cultura que 

promove no empregado, uma experiência que transcende o processo de 

trabalho, facilitando seu senso de conexão com os outros, de maneira que 

proporciona sentimentos de alegria e plenitude (GIACALONE; 

JURKIEWICZ, 2003, p. 129). 

 

 

Silva e Siqueira (2009) mencionam que a espiritualidade no trabalho demonstra não 

somente a valorização dos funcionários nas organizações, mas também reconhece o 

envolvimento emocional e espiritual do trabalhador, trazendo não apenas vantagens 

financeiras, mas também coletivas e sociais relacionadas a ganhos como: satisfação no 

trabalho e maior comprometimento organizacional dos funcionários. 

Sob este ponto de vista, Barchifontaine (2010) nos fala da necessidade de 

redescobrirmos a solidariedade, a co-responsabilidade, a compaixão, a partilha, o cuidado. A 

espiritualidade e a comunicação na empresa devem passar pela redescoberta desses valores. 

Isto nos remete à humanização das empresas, ou melhor dizendo, a re-humanização 

das organizações. Passamos por grande e profunda crise de humanismo, e em escala mundial, 

presenciamos grandes transformações em várias instâncias, tais como: econômica, política, 

desenvolvimento tecnológico, direitos e deveres dos cidadãos, funções familiares, saúde e 

sobrevivência de muitos povos, entre outras (BARCHIFONTAINE, 2010).  

Neste sentido, o autor nos questiona se poderíamos passar da globalização econômica 

excludente para a globalização da solidariedade onde o humano ganharia novamente maior 

relevância por meio de atitudes mais tolerantes, solidárias e compassivas.  

A humanização das empresas passa obrigatoriamente pela humanização da sociedade. 

Não podemos nos esquecer que uma sociedade excludente, violenta e iníqua interfere no 
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contexto das empresas. O contexto macro de uma sociedade influi diretamente no 

condicionamento e determinação da cultura, bem como repercute diretamente nos 

relacionamentos que se efetivam dentro do contexto “micro” das empresas 

(BARCHIFONTAINE, 2010). Estas são um espelho fiel e cruel do que há de mais nobre, 

lindo, heróico e fantástico do que se produz na sociedade, bem como do que é mais 

degradante e aviltante em relação ao ser humano.  

Barchifontaine (2010) prossegue dizendo que antes da “humanização” temos o 

desafio da “hominização”, que seria criar oportunidades para que os seres humanos existam 

e vivam com dignidade. Além desta esfera, somos desafiados a sermos agentes empresariais 

de ações inovadoras. Este último ponto nos remete não somente à inovação tecnológica, mas 

também à inovação no trato e relacionamento humanos.   

O autor sugere, desta forma, uma visão holística do ser humano integrado à 

organização. Sua visão passa a ser uma síntese para a espiritualidade nas empresas, levando-

se em conta primeiramente o respeito à vida, o que na sua totalidade envolve visão holística 

dos seres humanos que compõem as organizações considerando seus aspectos físicos, 

mentais, intelectuais, emocionais e espirituais.  

Dessa forma, para que isto ocorra, as organizações necessitam criar uma cultura 

corporativa amparada em valores positivos, e por que não dizer, espirituais ou 

espiritualizados (DAMIÃO, 2014).   

Para Vergara e Moura (2012), a espiritualidade no trabalho é a busca da condição 

humana, sendo essa condição: 

 

[...] a compreensão de um ser biológico e social, individual e coletivo, 

intelectual, emocional e espiritual, dotado de objetividade e de subjetividade, 

a partir da premissa de que não é possível a construção de um ambiente de 

trabalho prazeroso e produtivo sem que os valores e as necessidades 

espirituais das pessoas sejam atendidos (VERGARA; MOURA, 2012, p. 2). 

 

 Adicionalmente, Dias (2004) nos diz que podemos perceber, diante da observação 

desse ambiente organizacional, que quanto mais estreita for a relação e o vínculo entre 

estratégia empresarial e os processos focados nas pessoas, maior será a competitividade e mais 

eficaz será a empresa. Portanto, é possível verificar que o perfil das organizações humanizadas 

compreende esse novo modelo (aliar a forma como administram os “ativos” humanos com a 

estratégia geral) e tem foco normalmente alinhado com atividades sociais.  
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 Dias (2004), prossegue citando Vergara e Branco (2001) que definem muito bem a 

maneira como se forma esse vínculo quando dizem que: “Empresa Humanizada é aquela que, 

voltada para os funcionários e/ou ambiente, agrega outros valores que não somente a 

maximização do retorno para os acionistas”. Os autores afirmam ainda, que o papel que as 

empresas têm a desempenhar é o de “construtores sociais”, e estas, nesse contexto, passam a 

ser sujeito e objeto da realidade da qual fazem parte. 

 Dias (2004, p. 71) então nos diz:  

 

[...] É diante de toda essa nova realidade que se vê, ainda hoje, perpetuar na 

sociedade e nas organizações o descompasso entre os avanços tecnológicos 

e o baixo desenvolvimento pessoal/interpessoal; o conhecimento e o baixo 

conhecimento sobre si mesmo e sobre os outros; a falta de alinhamento 

entre as relações do ser humano com o ambiente natural; o que há alguns 

questionamentos. Para ter responsabilidade social não seria necessário, 

primeiramente, o desenvolvimento do Homem na sua integridade, visando 

valores éticos, psicológicos e emocionais? Ou, além disso, não seria preciso 

entender que é necessário que a empresa seja humanizada e que tenha em 

seu bojo uma visão da espiritualidade das pessoas, de modo a ter o que hoje 

é chamado de espiritualidade corporativa?  

   

 

Damião (2014) e diversos autores mecionam ainda que questões sobre respeito e 

dignidade, sobre as oportunidades de desenvolvimento e as necessidades de amor, de estima 

e de autorrealização, estão presentes na literatura sobre espiritualidade nas organizações 

(ASHMOS; DUCHON, 2000; BROWN; LEIGH, 1996; MILLIMAN; CZAPLEWSKI; 

FERGUSON, 2003; REGO; CUNHA; SOUTO, 2005). 

Seguindo este raciocínio, Santiago (2007) considera que a experiência da 

espiritualidade no trabalho é vivida pelos empregados como uma ligação ao processo de 

trabalho, permitindo-lhes provar sentimentos positivos no ambiente de trabalho. 

Um ambiente de trabalho acolhedor e positivo, no qual as pessoas se sintam integradas 

e tenham senso de missão e propósito explícito ou implícito, certamente proporcionará nas 

organizações ambiente de maior comprometimento, aliados à maior satisfação e realização 

no trabalho (REGO; CUNHA; SOUTO, 2007). 

Reforçando esta ideia, Giacalone e Jurkiewicz (2003) sugerem que a espiritualidade 

nas organizações se compõe de um quadro de valores organizacionais evidenciados na cultura 
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da organização que promove uma experiência de transcendência dos empregados por meio 

de processos de trabalho, facilitando o seu senso de conexão com as outras pessoas de uma 

forma que lhes proporcione sentimentos de plenitude e alegria, o que vale dizer, de missão e 

propósito de vida juntamente com o sentimento de realização e satisfação no trabalho.  

Visto que as definições de espiritualidade podem obter ao menos três perspectivas 

(KRISHNAKUMAR; NECK, 2002), buscou-se uma definição que abordasse as três, a saber, 

a intrínseca, a religiosa e a existencial. Assim, optou-se pela definição de Rego, Souto e 

Cunha (2007), que define espiritualidade no trabalho como a existência de oportunidades 

para realizar trabalho com significado no contexto de uma comunidade, com um sentido de 

alegria e respeito pela vida interior. 

Damião (2014, p. 28) segue dizendo: 

 

Mesmo sendo considerada uma questão de subjetividade humana 

(VERGARA; MOURA, 2012), a espiritualidade nas organizações passou a 

ser vista como uma dimensão a ser compreendida, pois conforme as 

pesquisas realizadas por Rego, Cunha e Souto (2007), esse aspecto pode 

influenciar no comprometimento do indivíduo em uma organização 

(DAMIÃO, 2014, p. 28). 

 

 Concluindo sua ideia e perspectiva, Damião (2014, p. 30) finaliza considerando que 

um indivíduo pode desenvolver três tipos de comprometimento com uma organização, sendo:  

 

1) o normativo, em que os empregados sentem que têm o dever de lealdade 

com a empresa em que atuam;  

2) o comprometimento afetivo, em que os empregados têm um vínculo 

emocional com a organização se tornando mais comprometidos;  

3) o instrumental, em que os empregados não sentem nenhuma predisposição 

a oferecer à empresa em que atuam, mais do que são obrigados;  

 

As pesquisas de Rego, Cunha e Souto (2007) constataram que quanto maior o nível 

de espiritualidade no ambiente de trabalho, maior o comprometimento afetivo dos indivíduos; 

e quanto menor o nível de espiritualidade no ambiente de trabalho, maior o comprometimento 

instrumental deles. Isso demonstra o quanto a espiritualidade nas organizações, ainda que um 

fator subjetivo, tem encontrado a atenção dos pesquisadores, pois, conforme Souto e Rego 

(2006), o desempenho dos indivíduos nas organizações pode ser afetado quando a 

espiritualidade no ambiente de trabalho pode ser considerada de baixo nível. 
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À luz da evidência teórica e empírica, a espiritualidade no local de trabalho  nos 

permite vislumbrar que ambientes espiritualmente mais ricos permitem que os colaboradores 

realizem trabalho com significado para a vida, podem conduzir a mais elevados desempenhos 

individuais e organizacionais, bem como podem tornar o ambiente amigável (GARCIA-

ZAMOR, 2003; JURKIEWICZ; GIACALONE, 2005; MILLIMAN; CZAPLEWSKI; 

FERGUSON, 2003; MITROFF; DENTON, 1999; STRACK et al., 2002) e mais produtivo, 

bem como todas as atitudes relacionadas ao trabalho (REGO; SOUTO; CUNHA, 2007; 

DAMIÃO, 2014). 

A pesquisa sobre espiritualidade nas organizações realizada por Rego, Cunha e Souto 

(2007) proporcionou uma medição do nível de espiritualidade e se valeu de informações 

colhidas na literatura de Ashmos e Duchon (2000), e Milliman et. al., (2003) e Duchon e 

Plowman (2005).  

Como resultado, Rego, Cunha e Souto (2007) consideram que a espiritualidade no 

trabalho contempla cinco dimensões, a saber: 

 

1. Sentido de comunidade na equipe: engloba itens relacionados com o 

espírito de equipe, o zelo mútuo entre os seus membros, e o sentido de 

comunidade e de propósito comum. 

 

2. Alinhamento do indivíduo com os valores da organização: engloba, 

sobretudo, descritores relacionados com a compatibilidade entre os valores 

do indivíduo e os da organização. Abarca ainda um item relacionado ao 

sentimento de que os líderes procuram ser úteis à sociedade. Embora este 

item pareça possuir um teor semanticamente distinto dos restantes, é possível 

que represente a ideia de que os indivíduos se sintam “interiormente” mais 

alinhados com organizações cujos líderes se preocupam com a sociedade 

como um todo, e não apenas com os interesses “egoístas” ou particulares da 

organização e/ou dos acionistas. 

 

3. Sentido de préstimo à comunidade (trabalho com significado): inclui 

itens relacionados com o grau em que o trabalho é útil à comunidade e 

corresponde a valores importantes para o indivíduo. 
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4. Alegria no trabalho: engloba itens relacionados com o sentido de alegria e 

de prazer no trabalho. 

 

5. Oportunidades para a vida interior: abrange itens relacionados ao modo 

como a organização respeita a espiritualidade e os valores espirituais do 

indivíduo. 

 

6. Senso de Missão/ Propósito de Vida:  abrange itens que estão relacionados 

com o “sentido de préstimo à comunidade”, mas em nível interno e pessoal 

em que o indivíduo busca o sentimento de utilidade à sociedade relacionado 

a sua vocação e satisfação interna, no que ambas lhe proporcionam 

sentimento de préstimo a sociedade e realização pessoal dentro e fora da 

organização.  

 

7. Autorrealização:   abrange todos os itens acima, mas em especial podemos 

dizer que seja uma extensão do “senso de missão/propósito de vida”, pois 

engloba um sentimento de completude e plenitude alcançado a médio e longo 

prazo, o que vale dizer como êxito, satisfação, sucesso e realização individual 

e profissional dentro e fora do contexto organizacional. Este sentimento mais 

do que os demais, abrange a realização pessoal e profissional nas dimensões 

física, emocional, mental, intelectual e espiritual.  

 

As cinco primeiras dimensões são aquelas contidas nos estudos Rego, Cunha e Souto 

(2007) e que se relacionam a outros autores como Ashmos e Duchon (2000), Giacalone e 

Jurkiewicz (2003), Milliman et al. (2003) e outros. Já as últimas duas dimensões relacionam-

se mais às concepções e definições de Cameron et al. (2003) e Fry et al. (2005) no que diz 

respeito a “climas de trabalho com significado que permitam às pessoas satisfazer suas 

necessidades espirituais, o que as impele a canalizarem suas energias e capacidades para o 

trabalho, tornando-se este mais uma ‘vocação’ do que um ‘mero emprego’.”  

Isso implica dizer, não somente que as pessoas liberem suas capacidades, forças e 

energias positivas para a realização dos objetivos organizacionais, mas também para a 

realização de suas vocações e propósitos de vida pessoal.   
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Sendo assim, quando essas sete dimensões, ou alguma delas, são percebidas em uma 

organização considera-se que a prática de espiritualidade está ocorrendo em dado contexto e 

nível organizacional. Portanto, quanto mais dimensões a organização abranger, maior nível 

de espiritualidade estará sendo praticado e percebido (DAMIÃO, 2014). 

Dessa forma, e tendo como base todo o conteúdo exposto, tentar-se-á responder a 

perguntas, tais como: 

Foram os fundadores da organização que em sua fundação incentivaram a 

espiritualidade no ambiente de trabalho? Se sim, por quê? Se não, foram seus colaboradores? 

Qual a razão? A espiritualidade é vista como diferencial estratégico, competitivo e produtivo 

para a organização?  

A espiritualidade, nos dias atuais, contribui para a retenção de talentos? Para a 

inovação? Frente a um mundo globalizado, complexo e em constante mutação, a 

espiritualidade contribui para um melhor relacionamento interpessoal interno (funcionários), 

externo (com clientes) e para uma reumanização das organizações e do mercado de trabalho, 

tendo em consideração o ser humano como um ser holístico e com necessidades espirituais 

para seu propósito de vida? 

Para responder a estas perguntas, faz-se necessário entender como a cultura 

organizacional é formada e como a espiritualidade pode ser uma dimensão ou um fator de 

influência dela. Como isto ocorre e quais os resultados gerados são fatores que serão 

estudados a seguir.  

 

 2.1.4  A Espiritualidade no Compartilhamento do Conhecimento e Inovação 

 

 Para Angeloni e Grotto (2009), um dos problemas que mais preocupam e afligem as 

organizações atualmente diz respeito às vantagens competitivas que permitem com que elas 

estejam à frente do mercado. O conhecimento existente internamente na organização vem 

sendo, cada vez mais, considerado vantagem competitiva quando se encontra à disposição 

para uso para quem precisar e onde for necessário. De nada adianta a organização dispor de 

conhecimentos importantes se não se promove o seu compartilhamento, ou seja, a 

organização só se beneficia, como um todo, quando o conhecimento é difundido, transferido, 

compartilhado e alavancado (DAVENPORT; PRUSAK, 1998). 
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Bryant (2003), no mesmo sentido, assevera que gestão do conhecimento é basicamente 

criar e compartilhar conhecimentos incorporando-os aos produtos, sistemas, processos e 

serviços, requerendo o envolvimento de todos os integrantes da organização. 

Para Barbosa, Sepúlveda e Costa (2009) a informação e o conhecimento têm sido 

considerados fatores cada vez mais essenciais para eficiência e eficácia das organizações. São 

elementos que, quando bem gerenciados, tendem a promover a redução de custos, aumento 

de receitas, melhor atendimento aos clientes, maior capacidade inovadora, dentre outros 

benefícios. A importância atribuída à informação e ao conhecimento se manifesta, inclusive, 

no fato de a sociedade contemporânea ter sido chamada de sociedade da informação, por 

alguns, e de sociedade do conhecimento, por outros. Essas novas concepções de sociedade 

surgiram, a propósito, a partir da compreensão de que o conhecimento se transformou em um 

novo recurso econômico (vale relembrarmos aqui o conceito de VBR – Visão Baseada em 

Recursos), considerado mais importante que o capital, a mão-de-obra, ou a terra 

(DAVENPORT; PRUSAK, 2003; DRUCKER, 1994; STEWART, 2002).  

Segundo Davenport (1998), a sociedade da informação se caracteriza pela utilização 

intensiva da informação por grandes segmentos da população. Tal fenômeno se manifesta 

dentre outros fatores, pelos vultosos e crescentes investimentos em tecnologias da informação 

e de comunicação (TICs) realizados pelas empresas e por órgãos governamentais (HU; 

QUAN, 2005). Esses investimentos, aliados ao desenvolvimento e adoção de processos cada 

vez mais complexos de tratamento e organização da informação, possibilitam o 

desenvolvimento e a oferta de produtos e serviços de alto valor agregado e sofisticação a 

pessoas e organizações (BARBOSA; SEPÚLVEDA; COSTA, 2009). 

Para Tonet e Paz (2006), o interesse pelo conhecimento no ambiente das organizações 

e dos negócios, acentua-se a partir da constatação de que o valor de mercado de algumas 

empresas chega a ser inúmeras vezes maior do que o patrimônio financeiro e fisico que 

possuem. Suas ações valem tanto porque incorporam valores intangíveis, como a marca e a 

imagem que possuem em face dos mercados em que atuam, a capacidade de inovação, o 

talento de seus executivos, a competência de seus empregados, e outros. Grande parte desse 

valor intangível é agregado pela posse de conhecimento, que resulta da incorporação de novas 

experiências, de reflexão, da aprendizam contínua e compartilhada.  

Para empresas, o compartilhamento de conhecimento no ambiente de trabalho é uma 

forma de assegurar que seus colaboradores ou empregados possam estar repassando uns aos 



 

30 
 

outros o conhecimento que possuem, e garantindo a disseminação e posse do conhecimento 

de que necessitam. Grande diferencial de competitividade de uma organização é a sua 

capacidade de otimizar a reutilização do conhecimento, que muitas vezes fica restrito a 

indivíduos ou a algumas áreas, enquanto os demais lutam com problemas que poderiam ser 

solucionados caso o conhecimento já dominado internamente fosse repassado. Para os 

empregados e colaboradores de uma forma geral, compartilhar conhecimento é uma prática 

ou procedimento que ajuda a suprir a necessidade de aprender continuamente, imposta a cada 

profissional que deseja manter-se qualificado para o trabalho que realiza (TONET; PAZ, 

2006).  

Quando dispostas a aceitar o desafio de tornar úteis e disseminar seus conhecimentos, 

muitas organizações enfrentam obstáculos quando decidem promover o compartilhamento 

de conhecimento. Teoricamente, o estímulo e a adoção de práticas de compartilhamento de 

conhecimento fazem sentido, pois trazem vantagens competitivas para toda a organização. 

Na prática, exigem toda uma mudança de valores pessoais e organizacionais que esbarram, 

muitas vezes, em uma questão cultural (ANGELONI; GROTTO, 2009). 

Em suma, as organizações que obtêm sucesso no compartilhamento do conhecimento 

são as que contemplam, além de uma infraestrutura tecnológica, uma cultura uniforme e 

dirigida ao compartilhamento (ANGELONI; GROTTO, 2009).  

Some-se a este fator a espiritualidade, que aliada às outras dimensões da cultura 

organizacional já citadas, como valores, crenças, pressupostos, normas, tabus, ritos e outras, 

vem reforçar a importância do compartilhamento do conhecimento no cultivo, disseminação, 

manutenção e evolução do conhecimento organizacional para que a empresa possa manter 

suas vantagens competitivas, e seus colaboradores diferenciais de capacitação e gestão na 

elaboração de produtos e serviços.  

 Estes mesmos diferenciais pessoais e organizacionais serão também de fundamental 

importância na elaboração e condução de processos e práticas inovadoras que mantenham a 

organização à frente de seus competidores a longo prazo, mantendo assim, por tempo 

indeterminado os fatores que garantam, em grande parte, sua vantagem competitiva.  

Dias (2004, p.68) na introdução de seu artigo “O Desafio da Gestão de Pessoas Diante 

da Necessidade de Conciliação entre Competitividade e Humanização”, nos descreve e 

coloca a dimensão do contexto e do desafio que as organizações do século XXI, terão que 

enfrentar: 
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Empresas existem para gerar valor. Essa é a missão primordial, a razão de 

ser de qualquer negócio. É para isso que seus líderes armam estratégias, seus 

funcionários trabalham duro, seus acionistas investem. É para gerar valor, e 

se perpetuar por meio dele, que companhias de todo o mundo se reinventam 

quase que diariamente, a fim de se adaptarem a um mercado cada vez mais 

exigente, global e mutante que, nos últimos anos, vem cobrando de maneira 

obsessiva uma transformação no modo como as empresas fazem negócios e 

se relacionam com o mundo que as rodeia. 

 

Dentro das empresas e diante de inúmeras mudanças somos solicitados a todo 

momento, desde nossas atividades mais operacionais até as mais estratégicas e gerenciais, 

para executar papel pró-ativo, ou seja, girar, transformar, inovar e criar para sobreviver. O 

papel das atividades humanas nas empresas, certamente, não está mais relacionado àquela 

antiquada e clássica descrição de cargo e função – muito mais que isso, ele envolve todo um 

perfil capaz de fazer o dinamismo, a inteligência e a criatividade (DIAS, 2004).  

Nesse cenário, é primordial a mudança de mentalidade das empresas, pois a maneira 

como ela deseja ser percebida pelos seus colaboradores e pela comunidade traz à tona a 

necessidade de discutir e incorporar novos valores à sua cultura e é aqui que residem os 

verdadeiros desafios para os líderes empresariais, ou seja, o desafio está em direcionar 

esforços para entender e utilizar os talentos humanos nas empresas do melhor modo possível 

(DIAS, 2004).    

Para Dias (2004) as empresas enfrentam um novo paradigma, um novo modelo 

estratégico que tende a se fortificar nas próximas décadas, em outras palavras, um modelo 

organizacional humanizado em simbiose com seus colaboradores, com a comunidade e o 

mundo que as rodeiam para poder se adaptar, inovar e sobreviver.   

Dias (2004, p. 69) prossegue citando Vassallo (2000) que afirma: “Durante muito 

tempo, as empresas foram pressionadas a se preocupar com a qualidade de seus processos. 

Um excelente produto, com preço competitivo e bom serviço agregado, deixou de ser uma 

vantagem para se tornar uma obrigação” (VASSALLO, 2000). 

Vassallo (2000) afirma ainda, citando o superintendente do Instituto Ethos, que: “hoje 

há uma enorme pressão pela qualidade nas relações. Atingi-la ou não será um fator 

determinante para o sucesso nos negócios”.  
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Diante dessa realidade é que a empresa e sua responsabilidade nos negócios ganha 

vulto. Tendo que considerar a gestão de pessoas no ambiente organizacional como um 

desafio, a empresa ainda tem de levar em conta os aspectos sociais, políticos, econômicos, 

ambientais e legais presentes nas relações com os stakeholders da organização como um 

fundamento para a gestão estratégica diante da responsabilidade social nos negócios. Desse 

modo, a imagem que se tem do conceito de empresa afeta a amplitude de visão e de mudanças 

quanto à responsabilidade social nos negócios. Em outras palavras, a maior preocupação dos 

dirigentes e gestores passa a ser descobrir se os profissionais que hoje integram o staff  de seu 

negócio, em todos os níveis, estão adequados para as necessidades e para os desafios que 

virão (DIAS, 2004).  

Nesse cenário, ter pessoas capacitadas que atendam às demandas, torna-se fundamental 

e estratégico para o sucesso do negócio, ou seja, os esforços dos dirigentes e gestores que 

vislumbram construir empresas de sucesso devem estar concentrados no sentido de entender 

as mudanças necessárias que deverão ser implementadas para que a empresa valorize e cultue 

o conhecimento, uma vez que este é seu maior patrimônio (DIAS, 2004).  

Valorizar e cultuar o conhecimento intrinsecamente demanda seu compartilhamento 

rápido e eficaz. O ato de valorizar, cultuar e compartilhar o conhecimento deve fazer parte 

da cultura organizacional.  

Para Marteleto (1994, p.133) o fenômeno informacional pode ser também uma forma 

de “construir a cultura, de levar à ruptura, admitindo-se que existem tantas formas de lidar 

com o mundo, quantas existem de experiências e de condições de vida” (TOMAÉL; 

MARTELETO, 2013). 

Processos, procedimentos, métodos e sistemas para o compartilhamento do 

conhecimento, além da liberdade e consciência de propósito, são aspectos fundamentais 

dentro de uma organização que deverão fazer parte dos valores organizacionais e, por 

conseguinte, de sua cultura organizacional para que consequentemente a inovação ocorra 

(TOMAÉL; MARTELETO, 2013). 

Há de se levar em consideração que a inovação só ocorre realmente quando 

pavimentamos seu caminho, através de uma cultura organizacional e valores que permitam e 

incentivem a propagação e o compartilhamento de conhecimento (DIAS, 2004).  
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Uma estratégia organizacional no contexto atual de mundo e mercado, só terá chances 

de algum sucesso se estes aspectos forem considerados e levados muito seriamente na sua 

elaboração e principalmente na sua execução (DIAS, 2004).  

Além deste fato, faz-se necessário compreender que a gestão harmônica de pessoas se 

tornou um diferencial competitivo e esta “nova” abordagem é consistente e responde à 

necessidade atual e futura de se conseguir excelência empresarial. Atingir esse objetivo deve 

ser um trabalho realizado com e através de pessoas. Entre todas as atividades desenvolvidas 

pelos gestores, as decisões sobre as pessoas são as mais importantes, porque elas, em última 

análise, determinam de fato a capacidade da empresa em se organizar (DIAS, 2004).    

Isto significa uma transformação na forma como os trabalhos são organizados na 

empresa, pois um maior refinamento na forma de gestão passa a ser exigido. Vale lembrar 

que as empresas que estão crescendo e se consolidando, em qualquer ramo de atuação, estão 

adotando uma postura de gerenciamento diferente da tradicional, seja por causa de suas 

lideranças mais inovadoras e de mentalidade mais humanista, seja através da adoção de 

instrumentos que possibilitam a realização dessa prática de forma estruturada (DIAS, 2004).  

É nesse contexto que a espiritualidade ganha peso e relevância, pois além de promover 

um ambiente mais humano e uma mentalidade coletiva mais consciente de seus propósitos, 

promove também o compartilhamento do conhecimento e pavimenta o caminho para a 

inovação. Neste cenário, a responsabilidade e consciência social da empresa e de seus 

colaboradores cresce, pois o bem maior do coletivo se sobrepõe aos interesses individuais de 

qualquer membro da organização.   

Para Dias (2004): “cada vez mais as empresas estão buscando gente espiritualizada. É 

claro que uma formação acadêmica é fundamental, mas para algumas companhias apenas 

isso já não basta (MACEDO, 2002)”.  

Dentro deste raciocínio, Dias (2004, p.73) continua…  

[...] Através dos questionamentos vistos até aqui e de um vislumbramento 

dessa nova realidade, é possível compreender que os desafios dos 

profissionais da gestão em relação às pessoas estão fortemente relacionados 

com o ambiente organizacional, a administração estratégica, os stakeholders 

e, fundamentalmente, com a sua espiritualidade e a espiritualidade de toda a 

organização – a corporativa. 

 

É essa nova realidade que Dias (2004, p.72) menciona que acabou forjando um novo 

conceito: o conceito de Inteligência Espiritual ou Q.S. (Spiritual Quocient).  
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“No ano 2000 a ciência provou que existe um terceiro “Q”, o Q.S. (Quocient of 

Spirituality) – a inteligência espiritual - o mais fundamental de todos (ZOHAR, 2000 apud 

DIAS, 2004)”.  

 Dias (2004, p.73,74) dessa forma finaliza:  

Com a intenção de sinalizar esse novo caminho, e segundo o site Spirit in Business 

(FOLHA DE SÃO PAULO, 05/06/2003), os principais conceitos da espiritualidade 

corporativa podem ser assim definidos: 

Inspiração e ciência – Os conhecimentos científicos são aliados aos 

conhecimentos da experiência diária de cada um e a inspiração é o 

elemento que possibilita essa aproximação, pois é o sentimento que 

move o indivíduo a realizar as ações que deseja. 

Criatividade e emoção – São a fonte da expressão individual. Quando 

a criatividade e a percepção dos sentimentos e das emoções são 

desenvolvidas, o conhecimento racional pode ser melhor apreendido. 

Não existe um ser humano que seja somente racional, e a emoção deve 

vir à tona para que as etapas seguintes sejam trabalhadas. 

Saúde e bem-estar – A empresa deve oferecer recursos para que o 

funcionário mantenha sua saúde e seu bem-estar, pois, com o aspecto 

físico debilitado, ele não poderá desenvolver os aspectos emocional, 

intelectual e espiritual. 

Liderança eficaz – líderes que buscam formas adequadas de dialogar 

e uma maneira humanizada de se relacionar com os funcionários são 

fundamentais para que as mudanças ocorram. 

Mudança organizacional – a mudança começa nos líderes. A partir 

do resultado das introspecções dos diretores e gerentes da empresa, 

suas crenças, suas atitudes e seus valores são transmitidos aos demais 

funcionários da corporação. 

Responsabilidade social – é indispensável para que os funcionários 

percebam que seu papel (e o da empresa) como cidadãos ultrapassa os 

muros da corporação. 

A verdadeira riqueza – é o resultado principal do processo de 

espiritualidade corporativa. Trata-se de harmonizar a riqueza e o valor 

material e financeiro com a riqueza e o valor não-material (social, 

ecológico e espiritual). 

 

Prosseguindo, Dias (2004, p.74) afirma que nem o Q.I. nem o Q.E., separadamente ou 

combinados, são suficientes para explicar a enorme complexidade da inteligência humana 

nem a riqueza imensa da alma do homem e de sua imaginação. (ZOHAR; MARSHALL, 

2000).  
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Dias (2004, p. 74) finaliza sua ideia, dizendo que é o poder transformador que 

diferencia o Q.S., portanto, é ele que permite às pessoas serem criativas, mudarem as regras, 

alterarem situações e isso está intimamente ligado com estratégias de conduta, e mesmo de 

negócios, a que estão sendo submetidos os gestores de pessoas no dia a dia das organizações. 

O grande desafio é disseminar esse conceito por toda a organização, é tornar a espiritualidade 

corporativa. 

Portanto, é de acordo com o exposto pelos pesquisadores citados  que se verifica como 

a espiritualidade assume dimensão importante dentro da cultura organizacional, como ela 

influencia seu modus operandi, criando transparência, confiança e melhor 

interrelacionamento entre os colaboradores, gerando por sua vez, melhor e mais eficaz 

difusão do conhecimento, bem como a colaboração e participação das diversas partes 

envolvidas dentro de uma corporação, para que o conhecimento comum ganhe corpo e para 

que este, por sua vez, gere soluções e inovações para os problemas enfrentados no dia a dia.  

 

2.2 A Cultura Organizacional 

 

Dalkir (2005) antes de iniciar sua abordagem e definição teórica sobre a cultura 

organizacional faz a seguinte pergunta: “O que é a cultura organizacional?”. 

A literatura sobre cultura organizacional, com frequência, busca conceitos na 

antropologia e na sociologia. Originalmente sendo um termo antropológico, cultura refere-

se a valores fundamentais, crenças e códigos de conduta que fazem a comunidade ser o que 

é.  

Os costumes da sociedade, a autoimagem de seus membros, as coisas que a fazem 

diferente de outras sociedades, são, em suma, sua cultura. A cultura é poderosamente 

subjetiva e reflete os significados e entendimentos que nós tipicamente atribuímos a 

situações, e as soluções que nós aplicamos a problemas comuns. A ideia de uma cultura 

comum sugere possíveis problemas acerca da possibilidade das organizações terem cultura. 

Organizações são somente um elemento constituinte da sociedade. As pessoas entram nas 

organizações advindas da comunidade circundante e trazem suas culturas com elas. Ainda é 

possível para as organizações terem suas próprias culturas, por elas possuírem a qualidade 

paradoxal de ser parte e por estar a parte da sociedade.  Elas estão inseridas no contexto mais 

amplo da sociedade, mas ao mesmo tempo elas também são comunidades autônomas com 
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suas próprias e distintas regras e valores (DALKIR, 2005). 

Para Morgan (1996) toda organização está inserida em um espaço cultural e social e 

é este espaço que determina como a organização será administrada. Toda organização recebe 

influência do contexto cultural onde está inserida. 

Santiago, Reis e Santos (2014) nos citam que o conceito de cultura é constantemente 

utilizado para atender as várias necessidades e interesses da sociedade, no âmbito 

mercadológico e também científico. 

 
Refletir sobre a cultura implica em questionar e/ou buscar compreender a 

capacidade de adaptação do indivíduo à realidade do grupo no qual está 

inserido. A cultura, com a construção do significado social e normativo, 

possibilita que um grupo se fortaleça ou se desintegre, expressando os 

valores e as crenças que os membros desse grupo partilham (PIRES; 

MACEDO, 2006, p. 84; SANTIAGO; REIS; SANTOS, 2014).  

 

 

Neste sentido, a cultura tem estado por longo tempo na pauta de estudo dos teóricos 

em gestão. A mudança cultural deve significar mudança no éthos corporativo e nas imagens 

e valores que informam ação. Esta nova forma de entendimento da vida organizacional deve 

ser refletida para dentro do processo de gestão. A cultura possui inúmeros aspectos centrais: 

um desses aspectos em particular é um elemento avaliativo que envolve padrões e 

expectativas sociais – os valores e crenças que as pessoas têm por base e que constituem 

vínculos entre os grupos organizacionais (DALKIR, 2005). 

 A cultura é também um conjunto de artefatos ou elementos materiais. Estes não são 

somente sinais e símbolos pelos quais a organização é reconhecida, mas também eventos, 

comportamentos, e pessoas que encorporam a cultura. O meio da cultura é a interação social, 

a teia de comunicações que constitui a comunidade. Aqui uma linguagem compartilhada é 

particularmente importante na expressão e significação de uma cultura organizacional 

distinta. É especialmente evidente em comunidades de uma determinada prática seus 

membros tenderem a ter seu próprio “jargão” ou “marca” (DALKIR, 2005). 

Não surpreendentemente, muitas definições de cultura têm sido propostas na 

literatura. Uma das mais clássicas definições foi fornecida por Morgan (1977) que 

posteriormente (1997) descreve a cultura como “um fenômeno de vida ativo através do qual 

pessoas criam conjuntamente e recriam os mundos nos quais vivem” (MORGAN, p.141; 

DALKIR, 2005).  
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Para Morgan (1997), as três questões básicas que os analistas culturais devem 

responder são: 

 Quais são os quadros de referência compartilhados que fazem uma 

organização possível? 

 Da onde eles vêm?   

 Como eles são criados, comunicados e sustentados? 

Schein (1999), que é geralmente considerado como o pai da cultura organizacional, 

fornece a seguinte definição:  

 
A cultura organizacional é um padrão de suposições básicas - inventado, 

descoberto ou desenvolvido por um determinado grupo à medida que aprende 

a lidar com seus problemas de adaptação externa e integração interna - isso 

tem funcionado bem o suficiente para ser considerado válido e, portanto, para 

ser ensinado A novos membros como a maneira correta de perceber, pensar e 

sentir em relação a esses problemas. (SCHEIN, 1999, p.385). 

 

Para Schein (1985), a cultura organizacional pode ser vista mormente como o produto 

das circunstâncias internas das organizações criadas por fundadores, líderes significativos ou 

como produto de crises anteriores (DAMIÃO, 2014). A cultura organizacional pode também 

ser definida por suas causas e efeitos. Utilizando uma perspectiva em resultados, podemos 

definir cultura como um padrão de comportamento manifesto, padrões comportamentais 

consistentes observados em um grupo de indivíduos, ou “a maneira como fazemos as coisas 

por aqui” (DALKIR, 2005). 

Outros autores definem a cultura corporativa como o conjunto de entendimentos 

(frequentemente não declarados) que os membros de uma comunidade compartilham 

(TOMÉ; VIEIRA, 2017). Entendimentos compartilhados consistem de normas, valores, 

atitudes, crenças e paradigmas (SATHE, 1985; DALKIR, 2005).  O The Webster’s New 

Collegiate Dictionary define cultura como: “um padrão integrado de comportamento humano 

que inclui pensamentos, linguagem, ação, e artefatos e que depende da capacidade do homem 

de aprender e transmitir conhecimento a gerações sucessivas”. A cultura organizacional pode 

ser ensinada a novos membros da organização como o “correto” ou a maneira aceita de 

pensar, perceber e sentir no que diz respeito ao trabalho organizacional, problemas, e assim 

por diante. 

Embora toda organização tenha sua própria cultura, forte ou fraca, a maioria delas não 
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cria essa cultura conscientemente. Cultura é criada e incutida na vida das pessoas 

inconscientemente. A menos que esforços especiais sejam tomados, as pessoas não irão 

reconhecer que as atitudes, crenças e visões que sempre foram dadas por certas, na realidade, 

são suposições padronizadas que elas podem passar a futuras gerações. A dificuldade de dar 

sentido à cultura reside no fato de que mesmo embora os artefatos da cultura sejam fáceis de 

sentir, o núcleo dos valores culturais, os quais são definidos como: “amplos, sentimentos não 

específicos de bem e mal, bonito e feio, normal e anormal, racionais e irracionais são 

frequentemente inconscientes e raramente discutíveis” (HOFSTEDE et al., 1990, p.291). Os 

artefatos culturais são tanto conceituais (tal como a linguagem) como materiais. Eles medem 

a interação com o mundo, coordenando as atividades das pessoas com o mundo físico e de 

umas com as outras (DALKIR, 2005). 

Um relacionamento recíproco existe entre cultura organizacional e comunicação 

(Pepper, 1995). Por um lado, a comunicação é a ferramenta que ajuda a transmitir a cultura 

organizacional para cada empregado e para todos os novos membros da organização, o que 

também habilita a cultura ser mantida e desenvolvida de determinada maneira. Em certo 

sentido, a cultura surge através da comunicação constante entre os membros da organização, 

e a comunicação muda os pressupostos culturais ao longo do tempo. A cultura molda 

profundamente e altera a comunicação dentro desta cultura específica. “A cultura encoraja 

certos tópicos para a comunicação e desencoraja outros. A cultura, frequentemente, determina 

quem fala com quem, em quais ocasiões, cobrindo o que importa” (NEHER, 1997, p. 127). 

Dessa forma, as pessoas constroem sua realidade, individualmente ou em colaboração 

com os outros, tornando-se não meros espectadores, mas participantes ativos na experiência 

de edificação da cultura organizacional (SMIRCICH, 1983). 

Portanto, a cultura organizacional pode ser pensada como a maneira pela qual uma 

organização resolve os problemas para atingir seu objetivo específico e para se manter ao 

longo do tempo. Além disso, é holística, historicamente determinada, socialmente construída 

e difícil de mudar (HOFSTEDE et al., 1990).  

A cultura organizacional, para Schein (1985), pode ser vista como o produto das 

circunstâncias internas das organizações criadas por fundadores, líderes significativos ou 

como produto de crises anteriores. Spink (1994) expõe que diferenças são notadas entre 

estilos de prática gerencial, padrões de autoridade, relacionamentos sociais e a sabedoria 

convencional do discurso, de nação para nação, dentro de uma cultura organizacional. Porém, 
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empresas de um mesmo segmento, dentro da mesma nação, podem apresentar culturas 

organizacionais diferentes (HOFSTEDE et al., 1990). Essas diferenças podem ser vistas do 

ponto como as coisas são, em que o indivíduo é prisioneiro de seus padrões sociais, ou podem 

ser vistas do ponto como as coisas ocorrem, em que os indivíduos constroem. Spink (1994) 

enfatiza que o imaginário social é composto de ambos simultaneamente. 

As pessoas constroem sua realidade, individualmente ou em colaboração com os 

outros, tornando-se não meros espectadores, mas participantes ativos na experiência de 

edificação da cultura organizacional (SMIRCICH, 1983). Isso justifica o processo de 

negociação existente dentro das organizações que sobrecarregam o estilo de vida dos seus 

membros com padrões que eles precisam interpretar e compreender para gerar significados 

compartilhados, permitindo assim o seu apoio em tal atividade organizada. Pode-se observar 

que todos os membros participam nesse processo, em moldar a vida da organização através 

das interpretações e significados que atribuem à experiência cotidiana (SMIRCICH, 1983). 

Esse processo de negociação e compartilhamento de significados pode encontrar 

dificuldades, impedindo os avanços na edificação e cultivo organizacionais (SMIRCICH, 

1983). Esse fenômeno, dentro de uma organização, aponta para um sistema sem a prática da 

empatia, sem o diálogo e sem oportunidade de construção de identidade, seja por parte dos 

membros liderados ou por parte dos gestores da organização, afetando o clima 

organizacional, gerando sentimentos e percepções negativas, diminuindo o grau de satisfação 

dos indivíduos em participar das atividades. Logo, a falta de engajamento, ou seja, a falta de 

envolvimento emocional com a organização ocorrerá provocando prejuízos sociais e 

organizacionais. 

Uma vez que os líderes devem ser capazes de influenciar no desenvolvimento das 

organizações mediando o relacionamento dos membros com os objetivos e valores 

organizacionais, promovendo o senso de identidade, ligando um indivíduo a um grupo, um 

estilo de liderança edificador que promova a cultura organizacional deve ser elemento de 

atenção para as organizações (SMIRCICH, 1983). 

 

 

2.2.1 Elementos da Cultura Organizacional 

 

No arcabouço teórico para dimensionar as definições de cultura organizacional, 

Negreiros (2011) destacou que os “pilares de sustentação” do conceito estão balizados pelos 
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elementos culturais categorizados de forma distinta e, ao mesmo tempo, aproximados de 

acordo com a defesa encontrada na literatura levantada.  

 

Desta forma, pode-se dimensionar de acordo com a construção de Negreiros (2011), 

que a cultura organizacional pode ser constituída a partir dos artefatos visíveis, dos valores 

das pessoas, dos pressupostos básicos subjacentes, das crenças, dos valores, dos costumes, 

dos ritos, das cerimônias, da rede de comunicação informal, do ambiente empresarial, do 

sistema gerencial administrativo, do processo decisório, do sistema de símbolos, da 

endoculturação e treinamento, da cooperação e conflito, da distância do poder, do controle 

da incerteza, do individualismo x coletivismo, da dimensão masculinidade x feminilidade, 

etc (HOFSTEDE et al., 1990; JUSTINO; MONTENEGRO; SOUZA, 2013, p. 9). 

Portanto, ao analisarmos a cultura organizacional vemos que seus elementos 

permeiam os diversos setores e níveis das empresas, exercendo reconhecida influência sobre 

muitos aspectos, desde o comportamento dos seus profissionais e gestores até a formulação 

de estratégias e o desempenho organizacional. Dentro da cultura organizacional, o seu 

processo de formação e mudanças ocorre pela ação dos indivíduos, sejam eles subordinados 

ou superiores. Uma vez formada a cultura, esta exerce influência na forma de pensar, sentir 

e responder dos indivíduos pertencentes a ela (DAMIÃO, 2014).  

A organização pode ser entendida como uma cultura, quando os indivíduos que dela 

participam exercem papel ativo na construção da realidade organizacional e no 

desenvolvimento de interpretações compartilhadas para as experiências internas da 

organização (Smircich, 1983), porém, a cultura também pode ser entendida como uma 

variável da organização, a qual pode ser utilizada como estratégia e estrutura para que os  

dirigentes a utilizem como forma de controle para alcançar os objetivos organizacionais 

(FREITAS, 2013). Portanto, a cultura pode apresentar-se como algo que a organização é, 

como também como algo que a organização tem, dependendo da forma como ela se 

desenvolve (SMIRCICH, 1983; FREITAS, 2013; DAMIÃO, 2014). 

Sendo assim, a cultura define de maneira consistente como as pessoas realizam 

tarefas, solucionam problemas, resolvem conflitos, tratam clientes e empregados e assim por 

diante. Usando uma perspectiva de processo, a cultura pode ser definida como um conjunto 

de mecanismos, tais como: valores informais, normas e crenças que controlam como os 

indivíduos e grupos em uma organização interagem uns com os outros e com as pessoas 
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externas à organização (DALKIR, 2005).  

Morgan (1977) descobriu que alguns elementos-chave da cultura organizacional 

incluem:  

 Valores declarados e não declarados. 

 Expectativas explícitas e implícitas para o comportamento dos membros. 

 Costumes e rituais. 

 Estórias e Mitos acerca da história do grupo. 

 Conversa sobre assuntos profissionais -  linguagem típica usada no e a 

respeito do grupo (jargão). 

 Clima - os sentimentos evocados pela forma como os membros interagem 

uns com os outros, com estranhos, e com o ambiente, incluindo o espaço 

físico que ocupam. 

 Metáforas e Símbolos - podem ser inconscientes ou incorporados em outros 

elementos culturais. 

Já Oliveira (2001), nos lembra que os elementos que contribuem na construção e 

expressão da cultura organizacional são características de importante compreensão, pois 

ajudam em uma melhor identificação da cultura presente em determinado ambiente 

organizacional (DAMIÃO, 2014).  Freitas (2010), por sua vez, observando aspectos 

antropológicos que muitas vezes nos escapam, passando despercebidos no cotidiano 

organizacional, apresenta elementos da cultura organizacional que podem ser classificados 

ou divididos em sete classes. Somando-se a estas, outras duas últimas classes - 

Clima/Comunicação, e Metáforas e Símbolos, são tomadas de Morgan (1977), no que 

perfazem nove classes que são apresentadas logo a seguir:  

 Valores. 

 Crenças e pressupostos. 

 Ritos, rituais e cerimônias. 

 Sagas e Heróis. 

 Estórias. 

 Tabus. 
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 Normas. 

 Clima/Comunicação (emoções evocadas na interação entre indivíduos). 

 Metáforas e Símbolos. 

 

 

2.2.1.1 Valores 

 

Primeiramente, antes de falarmos sobre valores organizacionais devemos entender 

quais são os conceitos e significados atribuídos a esta definição. 

Só para iniciarmos com alguns exemplos, podemos começar por algumas definições 

mais simples de valor dada pelo dicionário Houaiss (2001):  

 [...]12 p.ext. conjunto de traços culturais, ideológicos ou institucionais, 

definidos de maneira sistemática ou em sua coerência interna [..] 

 [..]16 ét conjunto de princípios ou normas que, por corporificar um ideal de 

perfeição ou plenitude moral, deve ser buscado pelos seres humanos [..] 

 [..]17 ét no pensamento moderno de tendência relativista, cada um dos 

preceitos ou princípios igualmente passíveis de guiar a ação humana, na 

suposição da existência de uma pluralidade incontornável de padrões éticos e 

da ausência de um bem absoluto ou universalmente válido [..] 

Outras fontes, como por exemplo, o site dicio.com.br nos dá a seguinte definição: 

“Reunião das normas, preceitos morais e/ou regras sociais, que são passadas de uma pessoa, 

sociedade, grupo ou cultura para outra (s)”. 

Prosseguindo com as definições e mencionando neste momento uma definição de 

valores organizacionais, encontraremos no site marketingfuturo.com, a seguinte declaração 

conceitual: 

 “Valores organizacionais são idéias fundamentais em torno das quais se 

constrói a organização. Representam as convicções dominantes, as crenças 

básicas, aquilo em que a maioria das pessoas da organização acredita. São 

elementos motivadores que direcionam as ações das pessoas na organização, 

contribuindo para a unidade e a coerência do trabalho. Sinalizam o que se 

persegue em termos de padrão de comportamento de toda a equipe na busca 

da excelência”.  

 

Abordando os estudos acadêmicos, precisaremos entender o que são estes valores 

organizacionais e quais suas definições e conceitos. Waltrich Filho (2016) diz que muitos 
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autores descrevem sobre o assunto e fazem parte de uma série de trabalhos a respeito do tema. 

O autor adicionalmente cita que Negreiros (2011), o qual usa como referência conceituações 

consistentes sobre valores humanos, compilou a partir de obras de Schwartz (2006) diversas 

definições.  

Sendo assim, Negreiros (2011, p.39) menciona que a cultura organizacional pode ser 

identificada através dos valores e práticas organizacionais, que são:  

 Valores são princípios ou crenças– diretamente ligados à emoção. Quando 

se ativam os valores, consciente ou inconscientemente, eliciam-se sentimentos 

positivos ou negativos. 

 Valores relacionam-se com estados de existência ou modelos de 

comportamento – referem-se a objetivos desejáveis os quais as pessoas 

esforçam-se para obter.  

 Valores transcendem situações específicas – são objetivos abstratos (p.ex., 

obediência, honestidade), cuja natureza os distingue de ações, objetos ou 

situações específicas.  

 Valores orientam a seleção e avaliação de comportamentos e situações – 

valores servem como padrões e critérios. Esse impacto dos valores em nossas 

decisões raramente é consciente. 

 Valores são ordenados por sua importância relativa– cada indivíduo 

ordena seus valores de acordo com suas prioridades. 

Freitas (1991, p.75) ainda nos diz em sua definição que valores são: 

 
“Definições a respeito do que é importante para se atingir o sucesso. 

Observa-se que, em geral, as empresas definem alguns poucos valores, que 

resistem ao teste do tempo, os quais são constantemente enfatizados. Ainda 

que elas tendam a personalizar os seus valores, podemos verificar que eles 

guardam algumas características comuns: importância do consumidor, 

padrão de desempenho excelente, qualidade e inovação, importância da 

motivação intrínseca etc”.  

 

Para Deal e Kennedy (1982) valores organizacionais são considerados o coração da 

cultura organizacional, uma vez “que esses definem o sucesso em termos concretos para os 

empregados e estabelecem os padrões que devem ser alcançados; eles podem ser explicitados 

de maneira simples e representam a filosofia da organização para atingir o sucesso” 
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(FREITAS, 2013, p.16). 

Freitas (2013, p.16) menciona acima que estes valores representam a filosofia da 

organização, guiando as condutas comportamentais dentro e fora dela para, se preciso for, 

gerar punições pelos desvios graves, buscando a correção para que se obtenha o sucesso 

organizacional.  

Estes mesmos valores são também a base para critérios de reconhecimento e 

recompensa por bons comportamentos e ações, norteando premiações e bons desempenhos, 

segundo Schein (1992).  

Schein (1992) e Dalkir (2005, p.183) enfatizam que valores, depois de artefatos que 

representam o primeiro nível cultural de uma organização e são representados pela 

organização visível, estruturas e processos, representam o segundo nível onde são 

incorporados pelas estratégias declaradas, metas, filosofias e justificativas. As crenças e 

pressupostos ocupam o terceiro nível cultural de uma organização. 

Segundo Dalkir (2005, p.183), sob uma perspectiva organizacional, valores 

expressam os significados essenciais de pressupostos básicos. Dessa forma, valores definem 

um conjunto de expectativas organizacionais de seus membros. 

 Valores são expressos e, frequentemente, impostos pela elite gerencial da 

organização e, de certa forma, tornam-se um sistema de referência para avaliação de 

atividades. Eles são incluídos em atitudes e comportamentos dentro do habitat 

organizacional.  

Os dois níveis, pressupostos e valores, representam o conteúdo do que nós chamamos 

de área expressiva da organização ou cultura expressiva. Suas origens podem ser encontradas 

em ambas, tanto história da organização e como na história pessoal de seus membros.  

Para Deal e Kennedy (1982, 1999) valores expostos são princípios e valores 

articulados, publicamente anunciados, que o grupo declara ao tentar atingir como, por 

exemplo: “qualidade de produto” ou “liderança em preço”. Adicionalmente, os autores 

mencionam quatro indicadores importantes que os valores apontam: 

 Que tipo de informação é mais importante em um processo decisório. 

 Quais categorias profissionais são mais respeitadas. 

 Em que áreas estão alocados os cargos de maiores salários. 
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 Quem ascende mais rapidamente na empresa. 

 

 

 

Por fim, Freitas (2013, p.17) cita que os valores de uma organização exercem 

importante papel ao expressar ao mundo exterior o que se pode esperar dela, em forma de 

slogans, como por exemplo: “Find New Roads”, que em português significa “Encontre Novos 

Caminhos”, como novo slogan da General Motors; “Amo muito tudo isso” (McDonald’s); 

“Tem 1001 utilidades” (Bombril); “Abuse e use” (C&A). 

Dentro da cultura organizacional, os valores costumam ser reforçados por outros 

elementos que compõem a cultura, como: as estórias, os rituais, as cerimônias, as normas, e 

outros (FREITAS, 2013; DAMIÃO, 2014). 

 

 

2.2.1.2 Crenças e Pressupostos 

 

Na formação da cultura organizacional, Schein (2009) atribui aos líderes papel central 

e fundamental no processo e diz que o líder é o precursor na criação e imposição dos 

elementos culturais, tais como: crenças, valores e suposições (WALTRICH FILHO, 2016). 

Dessa forma, crenças e pressupostos organizacionais têm sido usados como sinônimos 

nos estudos culturais para expressar aquilo que é tido como verdade na organização. “Uma 

verdade não é questionada nem discutida, ela é natural” (FREITAS, 2013, p.17).  

Para Peters e Waterman (1982), o conteúdo das crenças e pressupostos forma um dos 

mais caros e reprisados em seu livro, In Search of Excellence.   

Para os autores, crenças e pressupostos representam os diferenciais entre empresas de 

alto padrão e o que torna uma organização insignificante e medíocre. Segundo eles, as crenças 

compartilhadas e incorporadas pelos membros determinarão: a importância de ser melhor; 

quais os detalhes da execução das tarefas; a qualidade superior de seus produtos e serviços; 

as pessoas serem tratadas como indivíduos e com respeito; a inovação; a informalidade como 

estímulo; a comunicação; os lucros e crescimento econômico, e assim por diante. Fator 

importante a ser notado, é o papel dos administradores que deverão agir de acordo com estas 

crenças e demonstrar através de suas ações consistência para com elas de forma a se evitar 

qualquer discrepância entre o discurso e a prática (FREITAS, 2013, p.18). 
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De volta a Schein (2009, p.26-29), este nos relata que qualquer grupo irá refletir as 

crenças e os valores originais de alguém, seu sentido do que deve ser, que é diferente do que 

é. Normalmente estas crenças e valores refletem as suposições e crenças de um indivíduo, 

que na situação de prevalecerem, indentificarão esta pessoa como líder, gestor ou fundador. 

Contudo para o grupo que se depara com esta situação, tais suposições e crenças não passarão 

de ideias até que sejam discutidas e colocadas à prova, que demonstrem a solução para o 

problema ou bons resultados e que por fim, se provem eficazes sendo assim, compartilhadas 

pelo grupo. A partir deste ponto, caso tais crenças e pressupostos não firam suposições 

fundamentais básicas, normalmente relacionadas à ética e à estética do grupo, elas passarão 

a ser aceitas e a ser fortemente assumidas em um grupo. Uma vez que isto seja atingido, os 

membros deste grupo passarão a ver qualquer outro comportamento diferente do 

comportamento assumido como algo simplesmente inconcebível. 

As crenças, deste modo, estão relacionadas com aquilo que as pessoas acreditam ou 

não e têm como algo válido e verdadeiro, determinando daí para frente os seus 

comportamentos.  

Os pressupostos também, uma vez que sejam subjetivos e sejam aceitos, 

diferentemente das crenças que normalmente passam por discussões e são colocadas à prova, 

alcançarão um nível de inconsciência e não serão mais debatidos (OLIVEIRA, 2001; 

SCHEIN, 1984). 

Oliveira (2001) menciona: 

 
[...] as crenças são cognições, e os pressupostos incluem não somente 

crenças, mas também percepções, interpretações das cognições, valores e 

sentimentos (afetos) (OLIVEIRA, 2001, p. 181). 

 

Assim, as ações de um indivíduo ou de um grupo de uma organização, serão 

influenciadas pelas crenças e pressupostos da cultura organizacional, demonstrando o quão 

importantes estas crenças são para a organização e como estas influenciam   os 

comportamentos aceitos pelo grupo, bem como seus processos decisórios (SCHEIN, 1984, 

2009). 

Freitas (1991) nos resume estes conceitos e definições dizendo-nos que crenças e 

pressupostos são geralmente usados como sinônimos para expressar aquilo que é tido e 

considerado como verdade dentro da organização. Quando um grupo ou organização resolve 
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seus problemas, esse processo acaba incluindo alguma visão de mundo, mapas cognitivos ou 

hipóteses sobre a realidade e a natureza humana. Se o sucesso ocorre como decorrência, 

aquela visão de mundo passa a ser considerada válida. Já em relação aos pressupostos, estes 

passam a ser inconscientes e inquestionáveis. 

 

 

2.2.1.3 Ritos, Rituais e Cerimônias. 

 

Schein (2009, p.13) nos define rituais e celebrações formais como sendo “maneiras 

pelas quais um grupo celebra eventos-chave que refletem valores importantes ou “passagens” 

importantes dos membros, tais como promoção, conclusão de projetos importantes e marcos 

(como em DEAL; KENNEDY, 1982, 1999; TRICE; BEYER, 1993)”. 

Já Freitas (2013, p.18) nos diz que a maior parte dos eventos organizacionais pode 

ser administrada e que muitos podem ser transformados em rotinas, nas quais certas situações 

podem ser investidas de importância, de solenidade ou de glamour.  Os rituais, ritos e 

cerimônias são ainda atividades planejadas que manifestam o lado concreto da cultura 

organizacional. Eles preenchem varias funções:  

[...]comunicam a maneira como as pessoas devem se comportar na 

organização, sinalizam os padrões de intimidade e decoro aceitáveis, 

exemplificam a maneira como os procedimentos são executados, liberam 

tensões e ansiedades, visto que geralmente têm um lado criativo ou lúdico, 

dramatizam os valores básicos e exibem experiências que poderão ser 

lembradas com mais facilidade ou como exemplos (FREITAS, 2013, p. 19). 
 

 

Freitas (2013, p. 19-21) nos cita que há diversos tipos de rituais, como por exemplo: 

 

 Rituais de boas-vindas – que podem evidenciar maior ou menor grau de 

informalidade quando um novo membro é contratado ou selecionado para 

fazer parte de um grupo; pode apresentá-lo a seu chefe e colegas; mostrar-lhe 

as instalações da empresa; mostrar-lhe filmes ou documentários sobre a 

história da organização e assim por diante. De uma forma mais explícita, o 

próprio setor onde trabalhará poderá convidar o novo funcionário para um 

happy hour, jantar ou almoço, ou ainda de alguma atividade inclusiva ou 

brincadeira que sugira sua aceitação no grupo.  

 Rituais de passagem – há os rituais de passagem, como no caso acima, no qual 

um indivíduo deixa de ser um estranho para passar a pertencer a um grupo ou 
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possa ocupar novos cargos, funções e responsabilidades. 

 Rituais de reforço e reconhecimento – seguindo este raciocínio, há também os 

rituais de reconhecimento e reforço que podem comemorar bons resultados de 

um indivíduo, grupo ou equipe como, por exemplo, aniversariantes do mês, 

festas de fim de ano, churrascos ou jantares semestrais ou anuais, datas 

importantes na empresa ou mesmo incentivar um happy hour semanal dentro 

das rotinas cotidianas.  

 Rituais de redução de conflitos expostos ou latentes – através de reuniões e 

negociações para dirimir qualquer conflito de opinião ou interesse e chegar-se 

a um consenso. 

 Rituais de renovação – quando, através de reuniões, busca-se colher sugestões 

e discutir novos caminhos para o grupo, equipe, projeto ou empresa.  

 Rituais de degradação – quando retiram poder, atividades, autonomia de uma 

pessoa ou grupo sendo a demissão a mais radical deles.  

 

Situações cotidianas podem receber interpretação mais positiva que caracterize ou 

assinale conformidade com os valores da organização.  Já as cerimônias são rituais mais 

exclusivos e elaborados com caráter mais solene (FREITAS, 2013, p.20).  

Empresas mais cuidadosas têm atenção voltada para estes aspectos, visto que resulta 

em adequação do indivíduo, ou de grupos, a uma dada cultura da organização, ou de 

mudanças que esta possa estar passando. A estabilidade do grupo, a construção e partilha de 

regras em relação à forma de agir em certas situações, a maneira de perceber o nível de 

importância das coisas, são fatores importantes para a manutenção da cultura organizacional 

e para a identidade de um grupo (TRICE; BEYER, 1984; FREITAS, 2013; DAMIÃO, 2014). 

Veremos situações e circuntâncias frequentemente ritualizadas na tentativa de manter-

se essa coesão, identidade e valores organizacionais, principalmente em situações 

organizacionais transformadoras e disruptivas, como por exemplo, frente às circunstâncias e 

casos onde ocorrem reestruturações, demissões em massa, fusões e aquisições. Muitas vezes, 

frente a uma situação destas, valores organizacionais e rituais são abandonados ou 

modificados, gerando insatisfações, rancor e um sentimento de injustiça quando demissões 

de forma desumana ocorrem (FREITAS, 2013, p.21). 

Deal e Kennedy (1982) consideram que o papel dos ritos no processo é importante 

para tornar expressiva a cultura. Assinalam que eles guiam o comportamento por meio de 
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dramatizações dos valores básicos, que simbolizam as crenças centrais das organizações o 

que acaba por reforçar esses valores e perpetuá-los frente a novos integrantes de um grupo, 

ou em face às mudanças, o que normalmente acarretam resistências. As pessoas reagem mal 

às mudanças e parte disto pode ser verdade em função da necessidade de desconfirmar o que 

antes era considerado importante para a realidade daquela organização e não mais o é a partir 

de um determinado momento. 

 

 

2.2.1.4 Sagas e Heróis 

 

 Damião (2014) nos relata que as organizações, ou seus próprios departamentos, 

podem conter estórias, casos épicos e caminhos traçados em momentos de dificuldade que 

resultaram em sucesso e acabaram sendo lembradas pelos membros da equipe ou organização 

como uma forma de inspiração ou ensino comportamental. 

Quanto a essas sagas, Freitas (2013) comenta: 

 

As sagas são narrativas heróicas, ou épicas, que louvam o caminho 

percorrido pela organização com ênfase nos grandes obstáculos que ela 

encontrou e como eles foram vencidos. Uma das principais funções da saga 

é a de despertar a admiração dos membros da organização e suscitar o 

orgulho em fazer parte de algo tão especial, captando a necessidade de 

associação positiva e identificação que todo ser humano sente (FREITAS, 

2013, p. 22). 

 

 

Freitas (2013, p. 22) continua nos dizendo que os heróis são parte integrante das sagas, 

tendo eles também funções bem definidas: 

a) Eles demonstram como o sucesso pode ser humano e atingível. 

b) Fornecem um modelo de comportamento. 

c) Simbolizam a organização para o mundo exterior. 

d) Preservam o que a organização tem de especial. 

e) Estabelecem padrões de desempenho e exercem influência duradoura que motiva 

os empregados. 

f) Eles personificam os valores e condensam a força e a coragem organizacionais. 

Em decorrência das diversas mudanças, reestruturações e complexas transformações 

que vêm ocorrendo nas empresas na tentativa de sobrevivência, as sagas e heróis estão 

ficando fora de moda em um cenário no qual executivos perdem poder, mudam de função ou 
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são realocados, caracterizando uma rotatividade que alcançou a cúpula das empresas nos 

últimos anos.  Com frequência, grandes executivos e líderes são passíveis de demissão pelos 

acionistas em função destas “correções de curso” das empresas. Fica assim difícil de atribuir 

os rumos e o sucesso de uma organização a uma só pessoa ou à genialidade de alguém, pois 

dificilmente alguém toma decisões sozinho, ou este alguém pode ser considerado 

desnecessário em futuro próximo. 

Assim sendo, as organizações vêm se “personalizando”. Atribuímos a empresas, hoje, 

características que atribuíamos às pessoas: sensível, ética, humana, respeitosa, cidadã, 

responsável, etc. Heróis e sagas passam a ser transitórios e circunstanciais, e não simbolizam 

mais a organização de forma permanente.  Em suma, as pessoas passam, mas as empresas 

permanecem sendo vencedoras, grandiosas, onipotentes e rejuvenecidas visto que heróis, 

com seus feitos e resultados podem ser superados amanhã (FREITAS, 2013, p. 22). 

Dessa forma as organizações passam a possuir atributos humanos, ao mesmo tempo 

em que o homem passa a ser um objeto que por vezes serve ou não para a organização. É a 

“coisificação” do ser humano, em que este passa a ser um objeto de maior ou menor valia, de 

utilidade, de serventia ou não, e quando este último caso ocorre, torna-se facilmente 

“descartável”.   

 

2.2.1.5 Histórias e Mitos 

 

Freitas (2013, p. 23) nos diz que as histórias são narrativas baseadas em eventos reais 

que nos informam a respeito das organizações, reforçam o comportamento existente e 

enfatizam como esse comportamento se ajusta ao ambiente organizacional desejado.  

Wilkins (1984) relata que as histórias exercem papel relevante na divulgação dos 

valores e dos exemplos que devem ser seguidos na consolidação da cultura. 

Entre as funções das histórias organizacionais o autor nos aponta a importância que 

elas possuem ao funcionarem como mapas ou scripts que auxiliam os indivíduos a saber 

como são feitas as coisas pelo grupo. Esses mapas são de especial utilidade aos recém-

admitidos funcionando como uma espécie de guia para que saibam quais os limites de 

segurança dentro da organização, no que poderíamos chamar de “território social”.  Os 

membros também podem aprender quais são exceções à regra, como determinadas regras 

podem ser violadas sem danos ou maiores repercussões enquanto outras serão tidas como 

sagradas. Os gestores têm opções na maneira de influenciar e lidar com estes mapas. Na 
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verdade, podem por meio delas definir prioridades, ensinar princípios, focar o direcionamento 

da empresa, reforçar valores, enfim atuar e ter um poderoso controle sutil. 

 

Wilkins (1984) continua dizendo que as histórias operam de forma que os 

participantes tenham as suas ações coordenadas para um objetivo comum, ao mesmo tempo 

que elas fornecem sugestões suficientes sobre as formas de agir. Como são simbólicas e 

flexíveis, as histórias podem ser mudadas de acordo com a situação em que devem ser 

aplicadas. Ainda, segundo Wilkins, as histórias são facilmente memorizadas, pois elas são 

concretas e nos dão descrições acerca das pessoas e dos lugares reais. Dessa forma, elas são 

geralmente compartilhadas pelos membros de uma empresa no seu conjunto formando um 

conhecimento comum e também uma espécie de contrato social, uma vez que exemplificam 

como deve ser o agir e de que maneira este agir é tratado, sendo recompensado ou punido.  

Segundo Weick (1987) abordando-se a questão por outra perspectiva, as histórias 

exemplificam situações em que o risco envolvido é alto e exige elevado grau de 

confiabilidade. As histórias exercem um papel muito importante à medida que reproduzem a 

aprendizagem por meio da experiência alheia, além da vantagem de permitirem melhor 

lembrança e associação que os sistemas descritivos racionais (FREITAS, 2013, p. 25).  

As histórias explicitam valores e formas de agir, indicam caminhos e estão presentes 

na biografia de todos os grandes líderes organizacionais, bem como nos livros dedicados às 

empresas. Elas dão colorido todo especial, tom confidencial aos momentos especiais e 

críticos da vida organizacional. Uma boa coleção de boas histórias é parte importante da 

cultura de um grupo ou de uma organização que tende a ser reproduzida naturalmente e 

memorizada com facilidade. 

Há também o aspecto negativo das histórias. Se, no entanto, uma organização não 

valoriza suas experiências passadas, ou se ela é considerada indesejável, as histórias tendem 

a constituir uma memória obsoleta, que pode fomentar comparações indesejáveis à nova elite 

no comando da empresa e dificultar processos rápidos de mudança. Outra face desta questão 

seria suscitar histórias de humor cáustico ou anedotas que denotam insatisfação, insegurança, 

frustração, inconformismo, desorientação ou decepção com o ambiente de trabalho, antes, 

durante ou depois de mudanças feitas sem transparência ou respeito aos indivíduos da 

empresa ou de um grupo (FREITAS, 2013, p. 26). 
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2.2.1.6 Tabus 

 

Freitas (2013, p. 26-29) nos diz que os tabus, assim como os valores, são aspectos que 

irrigam, assim como caracterizam a vida em grupo. 

Todo grupo, toda sociedade, toda organização desenvolve um grupo de preceitos que 

hierarquiza o grau de importância das coisas. Assim, os valores, por uma perspectiva positiva, 

delinearão ações, comportamentos e formas de pensar que serão considerados adequados e 

corretos sendo sancionados pelo grupo. Já os tabus têm tanta relevância quanto os valores, só 

que por uma perspectiva negativa, definindo áreas proibidas, ou seja, o que está além das 

fronteiras e não deve ser permitido seu acesso ou mesmo sua menção.  

Valores e tabus têm a mesma finalidade: orientar comportamentos, mas em sentido 

inverso. Enquanto o primeiro termo deva ser o mais explícito possível, o segundo é o mais 

escondido e silenciado possível.  

Portanto, não é sem motivos que a literatura sobre cultura organizacional tenha 

guardado tanto silêncio sobre o assunto (FREITAS, 2013, p.26). Apesar de ser um artefato 

cultural importante que pode trazer grande aprendizado às empresas, estas não gostam de 

falar ou comentar a respeito de tabus e até mesmo negam a sua existência se possível. É algo 

que as expõem ou as coloca em situações delicadas que podem causar grande dano à sua 

imagem, além de causar prejuízos financeiros.  

Freitas (2013, p.26) segue relatando que de qualquer forma, toda convivência humana, 

resultado de agrupamentos naturais (família), quanto artificiais (empresa), são passíveis de 

desenvolver zonas proibidas, temas que causam constrangimentos e desconfortos, erros que 

envergonham, comportamentos pouco habituais, perversos e anti-éticos, decisões 

catastróficas, preconceitos e discriminação em relação a assuntos ou segmentos específicos, 

quebra de normas e contratos ditada pela conveniência momentânea, atos que ignoram 

aspectos morais, éticos e normativos que ferem o status quo operativo ou que simplesmente 

transgridem processos e procedimentos a muito aceitos à revelia.  

O exercício e o ensino da administração ganhariam muito se as organizações 

considerassem que os erros possuem alto valor didático, tanto quanto o aprendizado que 

decorre de acertos. A análise dos erros cometidos e das consequências evitaria a repetição 
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dos mesmos enganos no desenvolver da organização e de sua trajetória, afinal de contas, o 

dito popular que diz que “quem não aprende com seus erros, está fadado a repetí-los”, é uma 

verdade inegável que não podemos ignorar. Todavia é compreensível que a atitude mais 

comum seja aquela de esconder os grandes erros, equívocos e enganos e que os mesmos 

continuem sendo compartilhados somente por aquela minoria que os silenciou (FREITAS, 

2013, p.27).  

A mídia internacional, nos últimos anos, acabou desenvolvendo um jornalismo 

investigativo cujo objeto não mais se limita a políticos e homens públicos. Hoje se estende a 

grandes corporações e seus líderes que se tornaram seus principais alvos. Esse 

comportamento passa a existir a partir da década de 1990, quando muitas empresas se viram 

envolvidas em escândalos e maus comportamentos organizacionais patrocinados por grandes 

empresas norte-americanas e europeias. Fraudes, escândalos financeiros e corrupção 

ganharam livros e capas de jornais e revistas criando autores e jornalistas especializados no 

assunto e neste tipo de reportagem (FREITAS, 2013, p.27).  

Consequentemente, o poder das grandes corporações tem sido questionado de forma 

séria ou sensacionalista. Porém não podemos deixar de salientar o fato de consumidores e 

contribuintes estarem mais conscientes e passarem a clamar e exigir uma conduta e atuação 

mais responsável, transparente e ética não só no que diz respeito à condução de negócios, 

mas também no que esteja relacionado ao poder público e esteja também relacionado à 

sociedade em geral, ao meio ambiente e ao planeta (FREITAS, 2013, p.27). 

A autora diz que diversos documentários, filmes e artigos têm testemunhado casos 

flagrantes de empresas em comportamentos organizacionais predadores e questionáveis, o 

que acaba nos suscitando o questionamento quanto ao papel das empresas e de seus líderes 

junto à sociedade, grupos de pessoas e meio-ambiente. Inúmeros casos contabilizam 

prejuízos financeiros, judiciais e de imagem a grandes companhias ao redor do mundo o que, 

por sua vez, gera uma politização e divulgação de fatos internos da vida organizacional que 

deveriam ser mantidos internamente, mas que alternativamente incitam o desenvolvimento 

de uma nova mentalidade e ética comportamental no mundo dos negócios. 

Assim sendo, empresas envolvidas em escândalos buscam mudar seus valores, 

construindo um novo discurso organizacional, mudam seus membros e líderes e tentam, por 

assim dizer, fazer uma “cruzada moral e ética”.  

É assim que se constroem os tabus: o grupo passa a considerar como algo invasivo, 
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impertinente, desleal e até ofensa grave a simples ou qualquer menção a esse passado 

pregresso (FREITAS, 2013, p. 28). 

Como foi dito, tabus raramente são citados. São assuntos dolorosos, e alguns temas 

causam desconforto e mal-estar, como por exemplo, discriminação, preconceito racial, 

sexual, corrupção, fraudes e outras práticas desumanas e humilhantes.  

Tragédias organizacionais são feridas sempre em aberto, tanto nos níveis familiar 

quanto organizacional. É compreensível que falar nelas ou tocar nestes assuntos é algo a ser 

evitado ou negado (FREITAS, 2013, p. 29).   

Hoje em dia, com o advento da tecnologia eletrônica e da internet, quebrar códigos, 

falsicar mensagens, invadir ou ter- acesso a documentos sigilosos tornou-se algo comum e 

fácil. Nenhum indivíduo ou corporação está imune a isto. Criou-se um paradoxo: é fácil 

construir artificialmente uma boa imagem, mas, no entanto, muito difícil regatá-la caso seja 

manchada indevidamente. Parece que as organizações tendem a produzir no futuro mais tabus 

do que possuíam no passado (FREITAS, 2013, p. 29).  

 

2.2.1.7 Normas 

 

Outro elemento da cultura organizacional são as normas, que toda organização 

contém, sejam elas explícitas ou tácitas (FREITAS, 2013, p. 29). 

Schein (2009, p. 12) cita que normas do grupo são os padrões e valores implícitos que 

se desenvolvem em grupos de trabalho.  

 Freitas (2013, p. 29) comenta que as normas se referem aos procedimentos ou 

comportamentos considerados como o padrão, a regra para a maior parte das situações e 

eventos organizacionais. Esse sistema normativo da cultura organizacional funde-se na 

impessoalidade, ou seja, ele deve ser seguido por todos, inclusive pelo criador da 

organização. 

Por conseguinte, a autora menciona que conhecer a estrutura normativa de uma 

organização é conhecer o seu funcionamento e o nível de detalhes da dinâmica organizacional 

que foram considerados previsíveis, bem como as respostas certas e adequadas que devem 

ser dadas.  

Freitas (2007, 2013, p.29) continua nos dizendo que toda cultura tem maneiras de 
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fazer a coisas, que influenciam os membros dessa coletividade. As normas são, dessa forma, 

o comportamento esperado, aceito ou apoiado pelo grupo, esteja ele explícito formalmente 

ou não. A norma, consequentemente, é o comportamento sancionado pelo grupo e repassado 

pelos outros elementos culturais. Por exemplo, a escolha das normas é precedida pelas 

crenças e pressupostos, pela avaliação de valores que são compatíveis com a finalidade da 

organização e que fluem através de meios e sistemas de comunicação formais, como também 

através de exemplos como dos heróis, das histórias e dos rituais.   

Sendo assim, as culturas organizacionais são criadas, apoiadas, sustentadas, 

transmitidas e mudadas pela interação social e os processos de negociação (SMIRCICH, 

1983), e nesse processo, as normas são transmitidas e sociabilizadas. A norma resulta de um 

comportamento adotado pelo grupo e repassado pelos outros elementos da cultura 

organizacional (FREITAS, 2013, p. 30; DAMIÃO, 2014). 

 

Ainda de acordo com Freitas (2013, p. 29, 30): 

 
Costuma-se associar as normas aos manuais de instruções, o que guarda certa 

veracidade, pois estes dizem respeito aos procedimentos adequados naquelas 

situações específicas, particularmente relacionadas com normas de 

produção, padrões de qualidade e especificações técnicas. Com o uso dos 

recursos eletrônicos, muitas normas foram incorporadas aos próprios 

sistemas que comandam as máquinas e recusam o “fora do padrão”. Em 

relação aos processos administrativos, também houve essa incorporação, 

tornando desnecessárias algumas normas explícitas. Pelas Intranets, as 

organizações informam, comunicam e atualizam os padrões 

comportamentais e as formas de interação dos indivíduos (FREITAS, 2013, 

p. 29, 30).  

 

 

Dalkir (2005, p. 183) diz que normas formam a área visível e instrumental da cultura 

organizacional. Elas representam a camada mais evidente para alguém que venha a ter seu 

primeiro contato com a organização. Normas derivam de valores culturais e pressupostos 

básicos. Elas são expressas em um conjunto de regras e expectativas que servem para orientar 

o comportamento das pessoas dentro da organização. Isto porque, mesmo para o pessoal da 

organização, normas constituem o seu contato com a cultura e são os transportadores de 

valores e de pressupostos básicos. As duas categorias básicas para normas são: a) formal, 

normas institucionais, produzidas por gestores e experts, contratados para este propósito 

apenas e tornadas mandatórias; b) normas informais, produzidas pelas pessoas ou por certos 

grupos e disseminadas através de lendas, estórias, e mitos ou refletidas em cerimônias ou 
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rituais. Elas são a expressão da cultura informal, baseadas em certos valores disseminados no 

espaço informal. Uma cultura expressiva é aquela que reflete emoções, sentimentos, e as 

aspirações das pessoas da organização.  

Podemos dizer que as organizações são intrinsecamente fenômenos de comunicação 

e que todos os artefatos culturais estão ligados entre si, formando e exercendo influência 

múltipla no conjunto dos indivíduos e dos grupos da organização (FREITAS, 2013, p. 30). 

Consequentemente, as normas estão sempre sendo comunicadas pelos elementos da 

cultura organizacional, que por sua vez apresentam-se numa coerência de ideias, ou seja, 

ligadas entre si (DAMIÃO, 2014) e constituindo um conjunto que evolui, influi e sofre 

influência dos membros ou grupos de uma organização em sua trajetória temporal.  

 

2.2.1.8 Clima/Comunicação (emoções evocadas na interação entre 

membros) 

 

Schein (2009, p. 13) comenta que clima é um sentimento transmitido em um grupo 

pelo layout físico e o modo que os membros da organização interagem entre sí, com clientes 

ou outros públicos externos (ASHKANASY; WILDEROM; PETERSON, 2000; 

SCHNEIDER, 1990; TAGIURI; LITWIN, 1968). 

Na verdade, o autor elenca os três níveis de cultura a seguir: 

 Artefatos – processos e estruturas visíveis da organização. 

 Valores – As estratégias, metas, filosofias e justificativas declaradas. 

 Pressupostos – As suposições subjacentes básicas, inconscientes, crenças 

aceitas, percepções, pensamentos e sentimentos.  

 

Quando Schein (2009, p. 24) define clima, ele o classifica como atributo de artefatos. 

O autor nos relata que na superfície está o nível dos artefatos que inclui todos os fenômenos 

que alguém vê, ouve e sente quando se encontra um novo grupo dentro de uma cultura que 

não nos é familiar. Os artefatos incluem os produtos visíveis do grupo como a arquitetura de 

seu ambiente físico; linguagem; tecnologia e produtos, criações artísticas, estilo incorporado 

no vestuário, maneiras de comunicar, manifestações emocionais, mitos e histórias contadas 

sobre a organização; listas explícitas de valores; rituais e cerimônias observáveis e assim por 

diante. 
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O “clima” de um grupo é um artefato dos níveis culturais mais profundos, como o 

comportamento visível de seus membros. Sob a perspectiva de propósito de análise cultural, 

os artefatos também incluem os processos organizacionais pelos quais tal comportamento 

torna-se rotineiro e elementos estruturais, como: patentes, descrições formais sobre como a 

organização funciona são mostrados, além de gráficos e diagramas organizacionais.  

O ponto mais importante a ser destacado sobre esse nível de cultura é sua facilidade 

de observação e a dificuldade de ser decifrada. Por exemplo, egípcios e maias construíam 

pirâmides altamente visíveis, mas o significado das pirâmides em cada cultura era bem 

diferente – túmulos em uma, templos e túmulos em outra. Em outras palavras, os 

observadores podem descrever igualmente o que veem e sentem, mas não podem reconstruir 

a partir disso seu significado em determinado grupo, ou se o que é observado reflete 

suposições básicas prevalescentes.  

 Sendo assim, Dalkir (2005, p. 185) comenta que uma cultura de compartilhamento de 

conhecimento é construída sob a égide e a fundação da confiança e como é imperativo 

informar, envolve e inspira os participantes durante mudanças organizacionais que são 

necessárias. A cultura corporativa é componente-chave para assegurar que o conhecimento 

crítico e a informação fluam dentro da organização. A fortaleza e o comprometimento de uma 

cultura corporativa quase sempre serão mais importantes que tecnologias e sistemas de 

comunicação que são implementados para promover o compartilhamento de conhecimento.  

 Tradicionalmente, o conhecimento flui de cima para baixo, de gestores para 

coloboradores, seguindo as linhas da estrutura organizacional. As organizações, hoje, 

necessitam mudar sua cultura para uma que valorize o fluxo horizontal de conhecimento 

(DALKIR, 2005).  

 Assim sendo, sistemas de comunicação podem ser considerados como disseminadores 

de cultura, mas uma cultura aberta, transparente em que ela seja claramente possuidora de 

mecanismos e atributos que reforcem e incentivem comunicação franca e sincera, esta 

certamente promoverá um compartilhamento de conhecimento muito mais rápido e eficaz. 

 Em suma, o clima e a comunicação são atributos da cultura corporativa que são 

estruturados processual e fisicamente, como também pautados, incentivados e promovidos 

pelos seus próprios valores, crenças, rituais, e demais elementos, mas que, essencialmente, 

quando incrustrados numa cultura de forma eficaz, promoverão a disseminação e o 

compartilhamento do conhecimento por toda a organização.   

Freitas (2013, p. 30) nos reitera este conceito dizendo-nos que as culturas são criadas, 
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apoiadas, sustentadas, transmitidas e mudadas por meio da interação social, via processos de 

modelagem, imitação, negociação, reprodução de histórias, socialização, informações sobre 

as normas nos seus aspectos formais e informais. A autora segue seu estudo dizendo que as 

organizações são intrinsecamente fenômenos de comunicações e que todos os artefatos 

culturais estão ligados entre si, exercendo uma influência múltipla no conjunto dos indivíduos 

e dos grupos integrantes da organização. Por fim, quando a cultura é bem cuidada, existe certo 

grau de consistência interna entre esses diversos elementos, ao passo que, quando a mensagem 

passada por meio de um artefato é contraditória ou negada por outro, gera-se confusão e 

insegurança.  

 

2.2.1.9 Metáforas e Símbolos 

 

Metáforas e símbolos são elementos da cultura organizacional que promovem ampla 

disseminação de conhecimentos com diferentes propósitos a uma gama bastante diversificada 

de indivíduos e grupos dentro de uma organização. Eles, metáforas e símbolos, promovem um 

entendimento mais rápido e fácil de significados essenciais tanto no que está relacionado aos 

processos organizacionais quanto ao que é relativo às interações entre indivíduos e grupos, 

facilitando a compreensão e o comprometimento mútuos. 

Dentro desta linha de raciocínio, Schein (2009, p. 13) nos cita que “metáforas raízes” 

ou símbolos de integração são as formas pelas quais os grupos se desenvolvem, que podem ou 

não ser apreciadas conscientemente, mas que se tornam inseridos nos prédios, layouts de 

escritórios e outros artefatos materiais do grupo.  Esse nível de cultura reflete a resposta 

emocional e estética dos membros à medida que é contrastado com a resposta cognitiva ou 

avaliativa (como em GAGLIARDI, 1990; HATCH, 1990; PONDY; FROST; MORGAN; 

DANDRIDGE, 1983; SCHULTZ, 1995). 

Já Freitas (2013, p. 38) vai mais além, nos falando que a cultura de uma organização é 

oralmente manifestada pelo seu sistema de linguagem e por meio das metáforas e jargões 

usados pelos seus integrantes para se comunicarem. As características variam de organização 

para organização, deslocando a ênfase no que é subjetivo, qualitativo, personalizado e não-

padronizado para o objetivo, quantitativo, impessoal e padronizado.  

Em suma, as metáforas fornecem uma interpretação intuitiva dos eventos sociais na 

organização, ligando-os a uma realidade social mais ampla. Algumas organizações preferem 

metáforas bélicas, como: a guerra, a luta, a captura, as estratégias e táticas; outras preferem 

metáforas que falam do organismo: componentes do sistema, manutenção de relacionamentos, 
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as conexões, o ambiente, a evolução ou crescimento (MORGAN, 1996).  

Já os símbolos expressos em rituais e cerimônias revelam o nível de significação e o 

sentido de idéias específicas, eventos ou indivíduos. Logotipos, hinos, bandeiras e brasões 

demonstram comprometimentos fundamentais e são tidos como duradouros na organização, 

que auxiliam a repassar a sua mensagem tanto interna quanto externamente. Por fim, estes 

símbolos juntamente com a distribuição de prêmios e honrarias, jantares, reuniões anuais 

solenes, campanhas, confraternizações, e outros, podem representar, simbolicamente, os 

valores e prioridades da organização. Sendo assim, os sistemas de valores refletirão uma 

concepção racionalizada do que é considerado desejável para e pelos membros da organização, 

influindo em suas escolhas, decisões, objetivos e comportamentos.     

 

 

2.2.2 Como se Forma a Cultura Organizacional 

 

Segundo Schein (2009, p. 15) a cultura pode ser formada de duas maneiras. A 

primeira, ocorre através de uma interação espontânea em um grupo desestruturado que 

gradualmente leva a padrões e normas de comportamento que se tornam a cultura deste grupo. 

A segunda, acontece em grupos mais formais, onde um indivíduo cria o grupo e torna-se seu 

líder.  

[...] Pode ser um empreendedor que inicia uma nova empresa, um religioso 

que converte um seguidor, um líder político que cria um novo partido, um 

professor que inicia uma nova classe, ou um gerente que assume um novo 

departamento de uma organização. O fundador individual, seja um 

empreendedor ou apenas um iniciador de novo grupo, terá certas visões, 

metas, valores e suposições pessoais sobre como as coisas devem ser.  

 

 

Nesta situação, podemos dizer que há uma imposição como ato principal e como 

resultado de uma liderança, mas um ato como este em si, não cria automaticamente nem 

produz cultura. Ações desta natureza apenas produzirão confiança nos seguidores a fazer o 

que o líder lhes pede. Somente se o comportamento resultante levar ao “sucesso” – no sentido 

que seus membros realizam as tarefas e se sentem bem sobre seus relacionamentos mútuos – 

é que as crenças e os valores do fundador serão confirmados e reforçados e a partir daí, serão 

reconhecidos e compartilhados.   

Damião (2014), comenta que a cultura organizacional começa a ser formada então, a 

partir da fundação da organização pelo seu fundador ou líder, contendo características da 
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personalidade deles. Gartner (1989) menciona a influência do indivíduo que forma a 

organização, observando que esse fundador tem personalidade e traços que o levam a fundar 

a organização com as características adquiridas. Dessa forma, aquilo que a organização é 

(suas características, estruturas e cultura), são na maioria das vezes, frutos da personalidade 

do fundador ou fundadores. 

Assim sendo, pode-se dizer que o que era originalmente a visão de mundo do 

fundador, se levada à ação compartilhada e se mostra correta e bem-sucedida, conduz a um 

reconhecimento compartilhado do grupo de que “o fundador estava certo”. Então, o grupo 

agirá novamente sob essas crenças e valores e, se continuar a ser bem-sucedido, finalmente 

concluirá que agora tem a forma “correta”, de pensar, agir e sentir. Por outro lado, se as 

crenças e valores do fundador não levarem ao sucesso, o grupo fracassará e desaparecerá ou 

buscará outra liderança, até que alguém tenha as crenças e os valores que levem ao sucesso 

(SCHEIN, 2009, p. 15). 

 Para Schein (1985) a cultura é um aprendizado coletivo que um grupo desenvolve para 

cuidar de suas adaptações e questões externas e internas, o que nos leva a verificar que no 

início de uma nova empresa ou organização é necessária uma base de definições, valores e 

crenças que tende a ser reproduzida pelo menos em um primeiro instante. A partir deste ponto, 

se as definições vão se confirmando e se mostrando adequadas gerando um saber 

compartilhado pelo grupo, este vai enriquecendo suas experiências enquanto testa outras 

situações. Isto quer dizer que um primeiro conjunto de definições servirá de alicerce às 

decisões tomadas pelo grupo e que a partir daí, sem consultar seus fundadores e idealizadores, 

terão como base as mensagens explicitadas por eles a respeito da direção da organização e 

com base nisso, tomarão a direção e o rumo que a organização deve seguir, obedecendo aos 

limites do que é aceitável pelo grupo.  

 Assim, segundo Oliveira (2001), o começo da cultura organizacional se dá quando o 

fundador, a partir da ideia de um novo empreendimento, reúne um grupo de pessoas em torno 

de si, e este grupo acreditando em sua ideia, se dispõe a obter recursos, investir tempo, dinheiro 

e energia para a realização do empreendimento (OLIVEIRA, 2001, p. 176; DAMIÃO, 2014). 

 Para Freitas (2013, p. 33-34) o grupo passará a repetir o que eles consideram ser a 

causa do sucesso, e dessa forma passam a criar parte da cultura que será um saber deste grupo 

tanto mais arraigado e estável quanto forem as respostas aos desafios, problemas enfrentados 

e intensidade de aprendizado coletivo. Caso no futuro esta organização necessite passar por 
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modificações e transformações drásticas, isto poderá vir a ser uma dificuldade se 

malconduzida. 

A autora comenta que a cultura organizacional herdada e construída pelos fundadores 

e sócios, passa a ser expressa pelas decisões que se calcam e vão demonstrar:  

[…] a razão da existência da empresa que criaram (missão), que visão eles 

têm do cenário e quais serão os seus diferenciais para o sucesso (valores), 

[…] que futuro eles querem para a empresa e como ela vai crescer 

(estratégia), os objetivos concretos que pretendem atingir (objetivos 

específicos e operacionais), qual a forma será mais apropriada à realização 

desses objetivos (estrutura e processo decisório), que tipo de 

acompanhamento será feito para dizer se está ocorrendo ou não o progresso 

pretendido (sistema de informações e controle) e quais os ajustes necessários 

para corrigir desvios (controle de resultados) (FREITAS, 2013 p. 33). 

 

 

Como dito anteriormente, a cultura organizacional passa a ser formada por um 

aprendizado coletivo que um grupo desenvolve e que é reforçado caso as medidas adaptativas 

a questões externas e internas se confirmem e ao passo que testam novas situações e 

experiências (SCHEIN, 1985). 

Schein (1985) relaciona o desenvolvimento da cultura organizacional ao estágio de 

vida que a organização se encontra. Isto significa que uma organização em seus primeiros 

momentos de vida é muito dependente de seus fundadores ou idealizadores, e que a cultura 

serve como base de “cola” e identidade que mantêm a organização unida. Já em uma segunda 

fase, a organização pode se defrontar com uma série de situações diversas: novos produtos, 

serviços; novos mercados; expansão dos negócios por meio de fusões, aquisições que podem 

levar ao contato com subculturas, a uma crise de identidade, mudanças estruturais, alteração 

de objetivos e, eventualmente, até a uma mudança cultural.  

Por fim na fase de maturidade, estagnação ou declínio, a organização se vê diante de 

duas situações diametralmente opostas: transformar-se ou morrer. Nesta fase, a cultura se 

torna uma barreira à inovação, vive de glórias do passado e exige muito cuidado nas fortes, 

abrangentes e necessárias reestruturações, normalmente com maciças substituições de 

pessoas. O desafio maior não é só mudar, mas mudar com o mínimo de traumas. Outro fator 

é o risco iminente de morte da organização, tanto antes como depois da mudança, pois 

depende essencialmente de como esta última é efetuada (FREITAS, 2013, p. 34).   

 Freitas (2013, p. 34) ainda comenta que: 

Na maioria dos casos, a formação de uma cultura organizacional passa 
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por três fases: 1) os fundadores e os líderes trazem consigo um conjunto de 

pressupostos, valores, perspectivas e artefatos para a organização e o impõem 

a seus empregados; 2) uma cultura emerge com a interação dos membros da 

organização para resolver problemas relacionados com a interação interna e 

a adaptação externa; 3) os membros individuais podem tornar-se criadores 

da cultura, por meio da solução de problemas individuais de identidade, 

controle, necessidade de aceitação, passando-as para gerações (FREITAS, 

2013, p. 34). 

 

 

Por fim, o que se apresenta nestes últimos paragráfos são os estágios de vida ou de 

desenvolvimento e criação de uma organização: 1) seu nascimento; 2) diversificação e meia 

idade; 3) maturidade organizacional; e por último seu 4) declínio e estagnação (SCHEIN, 

1991). Portanto, no processo de desenvolvimento organizacional, a cultura organizacional 

nasce e passa a ser desenvolvida, ou seja, passa a formar e definir os elementos da cultura 

organizacional que a comporão (SCHEIN, 1991; FREITAS, 2013; DAMIÃO, 2014).  

 

2.2.3 A Espiritualidade como Dimensão da Cultura Organizacional 

 

Barchifontaine (2010) nos diz que o tema da espiritualidade no trabalho vem 

crescendo de forma intensa nos últimos anos nos relatando que algo que era visto antigamente 

como um assunto totalmente desligado do universo organizacional, como algo desconexo, ou 

religioso ou até místico, hoje se insere como uma dimensão estratégica, na medida em que se 

dá significado à missão da organização e ao trabalho das pessoas. O autor, neste sentido, 

continua: 

 [..] Estudos evidenciam que as empresas que também desenvolvem a 

consciência relacionada à espiritualidade, permitem fluir com maior 

facilidade os fatores mais buscados pelos executivos das organizações, quais 

sejam: a motivação, o desempenho, o espírito de equipe, a comunicação 

eficaz, a qualidade, o foco no cliente, o “estar de bem com a vida” 

(BARCHIFONTAINE, 2010, p. 476). 

 

Rego, Souto e Cunha (2007) dizem que a espiritualidade nas organizações pode ser 

interpretada como o reconhecimento, pela organização e pelos seus líderes, de que os 

empregados ou colaboradores têm uma vida interior que alimenta, e é alimentada, pela 

realização de trabalho com significado num contexto de comunidade e de pertença a um 

grupo (ASHMOS; DUCHON, 2000; MILLIMAN; CZAPLEWSKI; FERGUSSON, 2003). 
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Além destes valores, a espiritualidade nos leva a outras dimensões, tais como: sentido 

de comunidade (sentimento de pertença como já citado); alinhamento do indivíduo com os 

valores da organização; sentido de serviço à comunidade (trabalho com significado); alegria 

no trabalho; e oportunidades para a vida interior.   

Desse modo, vemos que compreender os aspectos e os elementos da cultura 

organizacional possibilita a compreensão da prática da espiritualidade no ambiente de 

trabalho enquanto uma dimensão da cultura, pois trata-se de um valor dessa mesma cultura 

organizacional (GIACALONE; JURKIEWICZ, 2003; DAMIÃO, 2014). 

Oliveira (2001), ao desenvolver um estudo sobre a cultura organizacional apresentou 

os valores humanos básicos, mencionando que estes fazem parte das exigências humanas 

universais, visto que esses valores resultam em motivação para ação dos indivíduos na 

sociedade e são levados por eles ao ambiente organizacional. 

Damião (2014) segue descrevendo que Schwartz e Bilsky (1987) definiram oito 

domínios motivacionais de valores, sendo eles: prazer, segurança, poder social, realização, 

autodeterminação, prossocial, conformidade restritiva e maturidade. Schwartz (1992), 

prosseguindo nas pesquisas da teoria do conteúdo e estruturas universais dos valores 

humanos, definiu onze tipos motivacionais de valores: hedonismo, segurança, poder, 

autodeterminação, benevolência, universalismo, conformidade, tradição, estimulação e 

espiritualidade. 

Muito embora nas pesquisas de Schwartz (1992) tenham surgido novos valores 

motivacionais comparados com as pesquisas de Schwartz e Bilsky (1987), os testes também 

confirmaram que o valor ou conceito de espiritualidade não era uniforme. Tratava-se de um 

valor que não era universal em sua concepção e definição, visto que a pesquisa foi 

desenvolvida em 20 países e a percepção e conceito de espiritualidade varia de cultura para 

cultura, e de país para país (DAMIÃO, 2014).   

Dessa forma, observa-se que em alguns países a espiritualidade no trabalho seria algo 

importante, e que ao contrário em outros, não. Considerando que o indivíduo ao chegar em 

um ambiente de trabalho leva consigo seus valores pessoais, para aqueles ou para os países 

em que a espiritualidade não se tratava de um valor importante, o ambiente de trabalho que 

não cultiva a espiritualidade não teria, presumidamente, nenhuma influência em seu 
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comportamento.  

Neste campo do conceito, definição e percepção da espiritualidade na cultura e 

ambiente organizacional existem ainda muitas dúvidas, pois apesar de valores como ética, 

moral, sentido de bem-estar e senso comum variarem conforme a cultura de um povo, país 

e/ou organização, paradoxalmente se constatou que por mais que estes conceitos e percepções 

difiram de um país ou organização para outra, algo no cerne destas definições e conceitos é 

comum a todos os povos, situações e organizações (SCHWARTZ, 1992).   

 Compreendendo que os valores organizacionais fazem parte da cultura 

organizacional (FREITAS, 2013), e estes surgem dos valores pessoais dos indivíduos da 

organização (SMIRCICH, 1983), seja ele o fundador ou os fundadores, ou ainda, os 

colaboradores, uma organização pode ser favorável ou desfavorável à prática da 

espiritualidade no ambiente de trabalho (GIACALONE; JURKIEWICZ, 2003; GULL; DOH, 

2004), devido sua cultura organizacional e valores que podem contribuir para maiores ou 

menores índices e práticas de espiritualidade no trabalho (DAMIÃO, 2014). 

Por fim, Barchifontaine (2010, p. 476) nos diz que no contexto da espiritualidade nas 

organizações, podemos falar de uma forma geral em Responsabilidade Social, que a princípio 

seria a forma ordenada e responsável que a empresa adota para desenvolvimento de suas 

ações, políticas, práticas e atitudes tanto com relação à comunidade quanto com relação a seu 

corpo funcional.  

É, em suma, dentro deste contexto teórico, que será desenvolvida nossa pesquisa para 

a averiguação da existência ou não da espiritualidade como dimensão da cultura 

organizacional dentro da organização escolhida neste estudo, e caso a espiritualidade 

realmente exista, quais resultados produziu.  
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3  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Veremos a seguir a metodologia, métodos, instrumentos e tipo de pesquisa a serem 

utilizados neste estudo, assim como os sujeitos e procedimentos para a coleta e análise dos 

dados.  

A abordagem adotada para este estudo é a abordagem qualitativa, tratando-se de uma 

pesquisa exploratória, aplicada a um estudo de caso com triangulação de fontes de dados. 

 Como Godoy (1995) menciona, a abordagem qualitativa é adequada quando 

buscamos entender um fenômeno ou vários a partir da perspectiva de seus participantes.  

Isto implica dizer que: 

[...] A abordagem qualitativa busca a compreensão do significado que os 

indivíduos constroem para si com base em suas experiências e sobre o 

mundo, sem se preocupar com o que poderá ocorrer no futuro, mas sim 

buscar compreender o ambiente e o significado de estar no ambiente 

(GODOY, 1995). 

[...] A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte direta de dados 

e o pesquisador como instrumento fundamental (GODOY, 1995). 

 

Para Godoy (1995), “os pesquisadores qualitativos estão preocupados com o processo 

e não simplesmente com os resultados”. O interesse dos pesquisadores está em compreender 

e verificar como determinado fenômeno se manifesta nas atividades, processos, 

procedimentos e interações diárias. Sendo assim, faz-se necessário entender também o quadro 

referencial (estrutura), pois sem este entendimento não é possível compreender o 

comportamento humano dentro do qual os indivíduos interpretam seus pensamentos e 

sentimentos (VIEIRA; RIVERA, 2012).  

Para Gomes e Araújo (2005, p.7), “um estudo qualitativo é capaz de revelar uma 

riqueza de dados, bem como facilita uma exploração maior de eventuais contradições e 

paradoxos.” [...] 

Desse modo, segundo Godoy (1995), “a abordagem qualitativa, por meio de seus 

diferentes subtipos de pesquisa, tem lugar assegurado como uma forma viável e promissora 

de trabalhar em ciências sociais”. 

Merrian (1998) considera que a pesquisa qualitativa foca o nível social com objetivo 

de interpretar as intenções e significados, de acordo com a visão da realidade que é construída 
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pela interação dos indivíduos na sociedade. A escolha desse método se justifica pelas 

definições de Smircich (1983), que considera a cultura organizacional como um fenômeno 

construído socialmente a partir de processos de interpretação e processamento de 

informações.  

Merrian (1988) também se refere ao estudo de caso qualitativo “como uma descrição 

(holística e intensiva), de um fenômeno bem delimitado (um programa, uma instituição, um 

grupo de pessoas, um processo ou uma unidade social)”, (GODOY, 2010). Para a autora o 

estudo de caso denota que o interesse do pesquisador está mais voltado para a compreensão 

dos processos sociais que acontecem num determinado contexto em vez de relações 

estabelecidas entre variáveis.  

Tem sido, deste modo, escolhido mais por pesquisadores interessados no insight, na 

descoberta, na interpretação de um contexto, mais do que na verificação e quantificação de 

hipóteses (GODOY, 2010). Por último, a autora menciona que o estudo de caso normalmente 

é utilizado por pesquisadores que querem compreender uma situação em profundidade, 

enfatizando seu significado para os vários envolvidos.  

Sendo esta pesquisa de caráter exploratório, adotaremos nesse sentido, o estudo de 

caso pelas características acima apresentadas. Yin (2005) considera adequado esse tipo de 

pesquisa, quando ela é de caráter social e empírica, buscando verificar um fenômeno no seu 

contexto real com seus envolvidos.  

O estudo de caso, para Goode e Hatt (1968, p. 421), é o método de olhar a realidade 

social que utiliza um conjunto de técnicas de pesquisa usuais nas investigações sociais, tais 

como: entrevistas, observação participante, documentos pessoais e coleta de histórias de vida 

(GODOY, 2010). Para os autores, o estudo de caso constitui-se em um “meio de organizar 

os dados sociais preservando o caráter unitário do objeto social estudado [...]”. 

 Além disso, Goode e Hatt (1968, p.422) enfatizam que o estudo de caso é: 

[...] uma abordagem que considera qualquer unidade social como um todo 

[..] [e] inclui o desenvolvimento dessa unidade, que pode ser uma pessoa, 

uma família ou outro grupo social, um conjunto de relações ou processos 

(como crises familiares, ajustamento à doença, formação de amizade, 

invasão étnica de uma vizinhança, etc.) ou mesmo toda uma cultura [..]. 

 

Para Stake (1988, p.256) a principal diferença entre o estudo de caso e as outras 

possibilidades de pesquisa é o foco de atenção do pesquisador que busca “a compreensão de 
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um caso particular, em sua idiossincrasia, em sua complexidade”, (GODOY, 2010). 

Reforçando esta ideia, Hartley (1995) destaca que o estudo de caso tem sido 

amplamente utilizado na área de comportamento organizacional, especialmente quando se 

quer compreender processos de inovação e mudança organizacionais a partir da complexa 

interação entre forças internas e o ambiente externo (GODOY, 2010).  

Sendo assim, buscar-se-á contemplar a realidade social de uma empresa multinacional 

com suas interações dentro de seu contexto e cultura, tecendo assim, uma análise específica, 

organizando, por sua vez, os resultados obtidos. 

 

3.1  Critérios de Escolha da Unidade de Análise 

 

Os critérios de escolha adotados para a unidade de análise foram: 

 A unidade de escolha deverá ser uma empresa com mais de 50 anos de 

existência ou de presença no Brasil. Assim poderá ser analisada sua trajetória 

em um período longo de atuação, e ser verificado se a espiritualidade foi, ou 

ainda é aplicada à sua cultura, aferindo se ambas sofreram transformações ou 

mudanças relevantes em determinados períodos de sua existência ou não.  

 A unidade de escolha deve ser uma organização de grande porte, de 

preferência com atuação em todo território nacional, para que possa ser 

verificada a consistência de seus valores e cultura independentemente de sua 

regionalidade.  

 A unidade de escolha deve ser uma organização reconhecidamente inovadora 

por sua reputação e atuação no mercado. Neste aspecto se verificará se a 

empresa gera ou gerou patentes, novos conhecimentos, produtos ou serviços 

no decorrer dos últimos 30 anos para que seja avaliada a espiritualidade na 

geração de competências, inovação e perenidade.   

 A unidade de escolha deve ser uma organização, que seja ou tenha sido 

reconhecida publicamente, como uma empresa humanizada, ou “boa empresa 

para se trabalhar“, nos últimos 30 anos de acordo com rankings da mídia 

corporativa (ex: ranking revista Exame) para verificar se sua cultura e 

ambiente promovem o bem-estar, compromisso e a identificação de seus 

empregados com sua missão e propósitos.  
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Estes quatro critérios foram utilizados na seleção da unidade a ser pesquisada para 

que se possa investigar se a cultura organizacional, a longo prazo, se valeu das dimensões da 

espiritualidade ou se simplesmente sofreu a influência desta em seu contexto organizacional, 

bem como na utilização de seus recursos humanos e tecnológicos na geração de diferenciais 

competitivos. 

Ademais, busca-se com esses critérios estabelecer uma coerência entre o referencial 

teórico (com seus aspectos, características e fatores apresentados) e a unidade analisada 

(organização) de tal forma a se constatar ou não, se há relacionamento entre a teoria 

apresentada e as práticas organizacionais da entidade pesquisada.  

 

3.2  Perfil da Unidade de Análise (Organização Pesquisada)  
 

A organização que é nosso objeto de estudo, e onde os participantes entrevistados 

trabalham, é uma multinacional americana com mais de 70 anos de existência e presente no 

Brasil há mais de 50 anos. A empresa, atualmente, está presente em mais de 160 países, tem 

faturamento superior a US$ 11 bilhões de dólares anuais, figurando entre as 500 maiores 

empresas norte-americanas durante décadas de existência. 

Hoje com 35.000 funcionários, 12.000 patentes ativas, o que a coloca entre as 20 

maiores empresas do mundo em produção de patentes, 5.000 cientistas e engenheiros, e com 

um volume anual de US$ 1 bilhão de dólares investidos em pesquisa e desenvolvimento, a 

empresa pesquisada mantem um legado de inovação, pesquisa e desenvolvimento que durante 

muitos anos, em especial durante as décadas de 1970, 1980 e 1990, geraram tecnologias 

disruptivas à sua época e que mudaram nosso mundo para sempre. 

Atualmente, seu mundialmente reconhecido centro de pesquisas localizado na 

Califórnia, não possui mais o glamour de outrora, porém podemos inferir que foi uma das 

sementes do atual Vale do Silício, contribuindo decididamente na criação de tecnologias que 

ainda hoje usamos e que definitivamente mudou nossas vidas, como por exemplo: a internet, 

computadores pessoais, sistemas online, e outras invenções que contribuiram de forma 

definitiva para que nosso mundo atual e as tecnologias que hoje usamos existissem.  

 

 



 

69 
 

Sua visão, missão, cultura e valores ainda hoje refletem este espírito e compromisso 

com ideias inovadoras e revolucionárias. 

Segundo Michael Hickins (2000, p.98) cita em seu livro, esta companhia foi e é 

conhecida pela a inovação tecnológica e de processos, e foi pioneira no desenvolvimento e 

pesquisa na gestão de conhecimento, adquirindo notoriedade mundial por sua cultura, 

processos e sistemas que primam até hoje pela disseminação de conhecimento, tendo toda a 

sua estrutura pautada neste princípio e direcionada à inovação e criação de novas tecnologias, 

produtos e serviços.  

Além disto, segundo Hickins (2000, p.99) a empresa pesquisada: 

“[..] também alinha suas práticas de gestão do conhecimento (KM – Knowledge 

Management) com seu plano de negócios (Business Plan), o que permite com que a 

companhia utilize sua forte presença e base de clientes na tradicional linha de produtos 

de gestão de documentos para evoluir para uma companhia de soluções de rede digital 

total. [..]” 

 

 Seguindo este raciocínio, podemos citar ainda Chesbrough e Rosenbloom (2002) que 

em seu artigo mencionam a empresa pesquisada como uma organização “que soube criar 

modelos de negócio de sucesso que, por sua vez, criam uma lógica heurística que conecta o 

potencial técnico das tecnologias em estágio inicial, a realização de valor econômico.”  

Em outras palavras, Chesbrough e Rosenbloom (2002), quiseram dizer que a empresa 

pesquisada soube não somente gerar novas tecnologias, como também soube criar e explorar 

novos modelos de negócio que levaram a companhia à “monetização” de seus inventos, o 

que em suma quer dizer, que a empresa pesquisada soube transformar novas tecnologias e 

ideias criativas e inovadoras em fontes e recursos rentáveis, proporcionando não somente 

retorno sobre os investimentos, como também lucros e rentabilidade.   

Por sua vez, os mesmos Chesbrough e Rosenbloom (2002), mencionam como uma 

contra-parte disto que “o modelo de negócio desbloqueia o valor latente de uma tecnologia, 

mas sua lógica restringe a subsequente busca por novos e alternativos modelos para outras 

tecnologias que surgem mais tarde”.   

Assim sendo, buscou-se identificar os fatores determinantes de sua cultura 

organizacional, bem como seus processos e sistemas, na medida que pautam e proporcionam 

consistência para a realização de seus mais profundos ideais de missão e propósito. 
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 Além disso, verificou-se como a dimensão da espiritualidade contribuiu, e ainda 

contribui, para a manutenção de seu sucesso como organização inovadora e se esta influencia 

permanece ainda ou não em sua cultura e contexto de negócios.  

Com relação à dimensão da espiritualidade na cultura organizacional, buscou-se a 

medida do possível, tecer um quadro histórico do que foi a organização pesquisada há alguns 

anos, e em especial, no que se refere aos seus anos mais produtivos e inovadores e compará-

los à cultura organizacional atual para averiguar-se o que se manteve, criou-se e evoluiu e o 

que por ventura tenha sido descartado, modificado ou simplemente degradou-se com o passar 

dos anos.  

Em suma, verificou-se como a espiritualidade contribuiu para o progresso e evolução 

da organização, como também, caso esta dimensão tenha sido abandonada, como afetou os 

valores, cultura e desempenho da organização na atualidade.    

 

3.3  Critérios de Seleção dos Entrevistados  

 

Os critérios de escolha adotados para os entrevistados foram: 

 Os entrevistados foram compostos por gestores e colaboradores. Dessa forma 

pretendeu-se investigar a espiritualidade e sua influência na cultura 

organizacional por diferentes pontos de vista, a citar, da chefia e de seus 

subalternos, na tentativa de apuração da percepção destes valores por ambos 

os lados, ou seja, comandantes e comandados. 

 Os entrevistados, além de serem gestores e colaboradores, tinham mais de 5 

(cinco) anos de trabalho na empresa pesquisada. Assim, pôde ser avaliado o 

grau de conhecimento de sua cultura e história, por parte do entrevistado, e 

qual a percepção deste em relação a estes fatores. 

  Os entrevistados são, ou foram empregados da empresa com vínculo 

empregatício direto. Funcionários terceirizados não foram selecionados.  Este 

critério se deve ao fator de vínculo empregatício levar o empregado a maior 

compromisso, engajamento e conhecimento da cultura da empresa onde 

trabalha/ou, o que permitirá maior aprofundamento das questões levantadas.  

Estes três critérios, similarmente aos critérios adotados para a escolha da unidade 

analisada, foram utilizados na seleção dos entrevistados para que se possa investigar o grau 
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de percepção e assimilação da cultura organizacional por parte de seus gestores e 

colaboradores, e para investigar se as dimensões da espiritualidade influenciaram seu 

contexto organizacional no que se refere a sua cultura como já mencionado. Buscou-se, 

igualmente, verificar como foram utilizados seus recursos humanos e tecnológicos na geração 

de diferenciais competitivos.  

 

3.4  Perfil dos Entrevistados 
 

Para Lakatos e Marconi (1996, p.15): “Pesquisar não é apenas procurar a verdade; é 

encontrar respostas para questões propostas, utilizando métodos científicos”. Para isto, uma 

pesquisa demanda o levantamento de dados de diversas fontes (LAKATOS; MARCONI, 

2001).  

Sendo assim, nesta pesquisa foi utilizada a triangulação de estratégias, ou 

instrumentos, o que nos permite uma visão e análise mais profundas das informações e dados 

levantados. 

 Dessa maneira, aplicou-se a pesquisa bibliográfica, a investigação e análise 

documental, através de vídeos, apresentações, sistemas de informação e institucionais da 

organização, bem como entrevistas pessoais semiestruturadas, além do resgate da história 

oral da companhia, o que segundo Godoy (2010, p.182): 

[..] implica a percepção do passado como algo que tem continuidade hoje, e 

cujo processo histórico não está acabado. O sentido do passado no presente 

imediato das pessoas é a razão de ser da história oral. Nesta medida, ela não 

só oferece uma mudança no conceito de História; mais que isso, dá um sentido 

social à vida de depoentes e leitores, que passam a entender a sequência 

histórica e a sentir-se parte do contexto em que vivem.  

 

Dentro deste raciocínio, Godoy (2010) ainda menciona Freitas (2002) que afirma que 

a grande potencialidade da história oral é que esta permite a integração com outras fontes, a 

confrontação de fontes escritas e orais e sua utilização muldisciplinar.  

Dessa forma, todas as fontes de dados e informações foram analisadas e inter-

relacionadas e contribuíram como um todo na análise e interpretação final dos dados 

levantados.     
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As entrevistas foram realizadas com gestores e colaboradores da empresa pesquisada. 

Em nível de gestão, participou um ex-diretor (52 anos) que atuou na instituição até meados 

de março de 2016 e trabalhou na instituição por 22 anos, e um gerente de marketing (53 anos) 

que atua na organização há 34 anos. Entre os dois colaboradores entrevistados, além dos 

gestores, ambos foram representantes técnicos. Um trabalhou na companhia por 19 anos, e o 

outro por 22 anos e ambos saíram por períodos aproximados de três a quatro anos e 

retornaram à organização. Todos os entrevistados, em algum momento de suas carreiras, 

foram colaboradores e posteriormente gestores. A idade, formação, cargo e tempo de atuação 

dos funcionários na organização, podem ser conferidos no quadro a  seguir: 

Quadro 1 - Informações sobre os entrevistados 

 

 

 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

  

Entrevistados Nome (Iniciais) Idade e Sexo Cargo
Tempo Total de 

Empresa (anos)
Formação

Gestor 1 L.A.U.I. 52, M

Diretor Business 

Unit (Grandes 

Clientes)

23

Bacharelado (Processamento 

Dados e Eng. Elétrica), MBA 

em Gestão...

Gestor 2 W.P.R. 53, M

Gerente 

Marketing de 

Produto

34

Bacharelado ( Tecnologia e 

Admnistração), 

Especialização (Marketing de 

Serviços)

Colaborador  1 F.M. 52, M

Rep. Técnico e 

posteriormente 

Gerente Intel. 

Mercado e 

Capacitação de  

Canais

19

Bacharelado (Eng. 

Eletrônica),  MBA (Gestão 

Empresarial) 

Colaborador  2 P.B. 52, M

Rep. Técnico e 

posteriormente 

Ger. Marketing

20

Bacharelado (Ciência da 

Computação e Eng. Elétrica), 

Pós-Graduação em 

Mecatrônica.
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3.5  Instrumento de Coleta de Dados  

 

Dentro do contexto do estudo realizado, a pesquisa qualitativa permite explicar os 

fenômenos sociais com o mínimo afastamento do ambiente natural (Merrian, 2002 apud 

Godoy et al, 2010), e consequentemente, compreende-se quais fatores levaram os agentes a 

agirem como agiram dentro de sua dinâmica profissional e contexto cultural. 

Sendo assim, a importância no estabelecimento de critérios de escolha dos 

instrumentos de pesquisa e coleta de dados mais adequados para a boa condução e obtenção 

de resultados na pesquisa se faz essencial e de suma relevância para um trabalho bem 

elaborado. 

Na definição do processo de coleta de dados para a pesquisa, foi realizada uma 

avaliação dos recursos disponibilizados pela empresa pesquisada e fontes públicas, como por 

exemplo livros, internet e artigos, para que se pudesse então eleger quais os instrumentos 

passíveis de utilização. Dessa forma, se adotou três instrumentos de pesquisa para o estudo 

de caso: a análise documental, a entrevista semiestruturada, e a historicidade oral (GODOY, 

1995; HAGUETTE, 1997; BONI; QUARESMA, 2005; LAKATOS; MARCONI, 1996).  

O exame de documentos, conhecido também por técnica de análise documental, 

trouxe contribuições importantes para o estudo de caso (GODOY, 2010). A análise 

documental permite ao pesquisador se prover de informações complementares para maior 

compreensão do problema investigado (GODOY, 1995 apud DAMIÃO, 2014). Essa técnica 

foi adotada para buscar identificar em registros documentais da organização, certos elementos 

que foram estudados nessa pesquisa, como por exemplo, elementos de sua cultura 

organizacional, bem como as dimensões de espiritualidade dentro dos conceitos de Rego, 

Cunha e Souto (2007),  e de cultura organizacional de Freitas (2013) para constatar se de fato, 

a organização em questão, registrava ou ainda registra valores de espiritualidade como fatores 

da cultura organizacional, ou seja, se a espiritualidade permeia os elementos de sua cultura 

organizacional e quais resultados ou efeitos isto gerou e gera. 

O estudo documental foi realizado por meio de documentos elaborados pela área de 

Recursos Humanos, Gestão de Pessoas, Treinamento e Marketing da empresa estudada. Os 

documentos utilizados para análise deste estudo foram apresentações em ppt (power point), 

vídeos corporativos e sistemas internos de informação e treinamento, além de alguns vídeos 

corporativos públicos disponibilizados no site YouTube (www.youtube.com) pelas áreas de 

marketing e treinamento. Ademais destes recursos, uma pesquisa bibliométrica sobre a 
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empresa estudada foi realizada, levantando-se diversos artigos e dissertações sobre seus 

feitos, história, inventos, e cultura organizacional.  

Adicionalmente, foi permitida a pesquisa em documentos, sistemas, vídeos e 

apresentações da organização, para levantar-se os processos internos pelos quais a companhia 

se serve para a disseminação de seus conhecimentos (knowledge management e knowledge 

transfer), bem como utiliza seus recursos humanos e aumenta suas capacidades, para que 

uma cultura e ciclo de inovação se dê e se perpetue. 

Quanto à entrevista, Haguette (1997, p.86) a define como um “processo de interação 

social entre duas pessoas na qual uma delas, o entrevistador, tem por objetivo a obtenção de 

informações por parte do outro, o entrevistado”.  

Por meio da entrevista foi possível coletar dados objetivos e subjetivos que se 

relacionam aos valores, às atitudes, ações e opiniões dos sujeitos entrevistados, trazendo 

maior clareza relativa ao contexto vivido (BONI; QUARESMA, 2005). Para a realização e 

alcance dos objetivos da pesquisa, foi adotado o método de entrevista semiestruturada, que 

proporcionou ao entrevistado a oportunidade de discorrer sobre o tema pesquisado (BONI; 

QUARESMA, 2005; DAMIÃO, 2014). 

Sendo assim, a entrevista foi utilizada junto a dois tipos de funcionários da 

organização:  

1) Gestores (diretor e gerentes); 

2) Colaboradores (técnicos de campo). 

A entrevista teve por objetivo identificar como os gestores, atuando como líderes, 

puderam, em primeiro plano, influenciar a cultura organizacional, e puderam disseminar os 

valores de espiritualidade junto aos seus colaboradores, equipes e ambiente de trabalho. Se 

procurou também avaliar como esses valores surgiram no contexto da organização e como a 

espiritualidade, por sua vez, permeou a cultura organizacional e o modus operandi da 

companhia (processos e procedimentos). 

 Já o objetivo de entrevistar os colaboradores da empresa, foi o de identificar as 

percepções quanto à existência da espiritualidade no ambiente de trabalho, em seus processos, 

procedimentos e comportamentos. As entrevistas realizadas com os técnicos, foram 

individuais, utilizando-se a técnica de entrevista semiestruturada. 
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A entrevista semiestruturada tem como objetivo principal, segundo Godoy (2010, 

p.134), “compreender os significados que os entrevistados atribuem às questões e situações 

relativas ao tema de interesse”. A autora segue dizendo: 

Neste caso a entrevista é utilizada para recolher dados descritivos na 

linguagem do próprio sujeito, possibilitando ao investigador desenvolver 

uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos do mundo. 

Mesmo quando o entrevistador utiliza um roteiro, ele não deve ser rígido, 

impedindo que o entrevistado se expresse em termos pessoais ou siga uma 

lógica diferente do entrevistador. [...]  

 

 

Dentro desse contexto, na opinião de Godoy (2010, p.134), “as entrevistas 

semiestruturadas são adequadas quando o pesquisador deseja apreender a compreensão de 

mundo do entrevistado e as elaborações que ele usa para fundamentar suas opiniões e 

crenças”. As estrevistas semiestruturadas são pertinentes e recomendadas quando o assunto 

a ser pesquisado é de natureza complexa, é pouco explorado, ou ainda confidencial e 

“delicado” (GODOY, 2010).  

Além do mais, a entrevista semiestruturada pode ser utilizada em diversas pesquisas, 

como uma técnica ou instrumento qualitativo que pode ser usado com outras técnicas e 

instrumentos qualitativos/quantitativos para o aprofundamento do conhecimento no tema 

pesquisado, bem como no atendimento de um público alvo, usuários, clientes e outros 

pesquisadores. 

Por último, temos a história oral – apresentada na forma de relatos adicionais nesta 

pesquisa - que na realidade é a história do tempo presente, pois, segundo Godoy (2010), 

implica na percepção do passado como algo que tem continuidade hoje, e cujo processo 

histórico não está acabado. A autora acrescenta que “o sentido do passado no presente 

imediato das pessoas é a razão de ser da história oral”. 

Neste sentido, a história oral, não só oferece uma mudança no conceito de História, 

mas também dá um sentido social à vida de depoentes e leitores, que passam a entender a 

sequência histórica e a sentir-se parte do contexto em que vivem. No fundo, ela se apresenta 

como forma de captação de experiências de pessoas dispostas a falar sobre aspectos de sua 

vida, como também de pontos de vista e detalhes até então desconhecidos, mantendo um 

compromisso com o contexto social (GODOY, 2010). 

 No caso em particular da empresa pesquisada, relatos foram tomados, ouvidos e 

observados em diversos encontros, conversas e confraternizações dos membros da 



 

76 
 

organização tendo-se por referência o conceito da historicidade oral para a coleta e análise 

das informações recolhidas.  

Com a utilização destes instrumentos de coleta de dados mencionados acima, foi 

possível fazer a triangulação dos dados, permitindo obter maiores detalhes e insumos na 

avaliação das informações recebidas e pesquisadas. O método de triangulação visa mostrar a 

validade de uma pesquisa científica, pois o termo tem origem nas ciências que se utilizam da 

navegação, referindo-se a um método de determinar a posição de um ponto mediante 

observação de outros dois pontos (FARMER et. al., 2006; DAMIÃO, 2014).  

Assim, a triangulação de dados foi executada utilizando-se diferentes fontes de dados 

e informações para se chegar a um mesmo resultado, o que nos proporcionou uma maior 

veracidade e assertividade nos dados e resultados apurados (GUION, 2002). 
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3.6  Roteiro para a Elaboração da Entrevista 

 

No desenvolvimento e elaboração do roteiro para as entrevistas foram utilizadas, 

como base, as proposições, teorias e estudos abordados no referencial teórico apresentado, 

tendo como resultado as questões descritas nos quadros a seguir: 

Quadro 2 - Roteiro para Entrevista com os Gestores 

 
  Tópico/Pergunta Justificativa Base Teórica 

1  Averiguar se 
espiritualidade existe no 
ambiente de trabalho. Se 
sim, como é percebida 
e/ou definida pelos 
gestores. 

Avaliar o conhecimento do 
entrevistado em relação ao 
tema; Avaliar convergências e 
divergências teóricas. 

Rego, Cunha, Souto, 
2007; Giacalone, 
Jurkiewicz, 2003; 
Barchifontaine, 2010; 
Vergara, Moura, 2012; 
Damião, 2014 

2 Averiguar se a prática de 
espiritualidade é 
incentivada ou não no 
ambiente de trabalho. Se 
sim, verificar por que e 
como. 

Avaliar a forma de 
disseminação dos valores de 
espiritualidade da cultura 
organizacional; Avaliar 
convergências e divergências 
teóricas. 

 Rego, Cunha, 
Souto,2007; Freitas, 2010; 
Deal, Kennedy, 1982; 
Giacalone, Jurkiewicz, 
2003; Barchifontaine, 
2010; Vergara, Moura, 
2012; Damião, 2014 

3 Identificar quando a 
prática de espiritualidade 
no ambiente de trabalho 
começou na organização e 
por quem. 

Avaliar convergências e 
divergências teóricas, 
relativas a espiritualidade e 
cultura organizacional. 

Dalkir, 2005; Freitas, 
2010, 2013; Rego, Cunha, 
Souto, 2007; Schein, 
1985; Smircich, 1983; 
Hofstede et al, 1990; 
Morgan, 1977 

4 Verificar qual é a 
percepção da 
espiritualidade sendo 
aplicada à processos, 
procedimentos e práticas 
organizacionais e como 
isto é aplicado e mantido.  

Avaliar convergências e 
divergências teóricas, 
relativas a espiritualidade; 
suas influências na cultura 
organizacional e suas 
aplicações/resultados 
práticos  

Dalkir, 2005; Dias, 2004; 
Barchifontaine, 2010; 
Freitas, 2010, 2013; Rego, 
Cunha, Souto, 2007; 
Schein, 1985; Smircich, 
1983; Hofstede et al, 
1990; Morgan, 1978 

5 Averiguar a importância da 
prática da espiritualidade 
no local de trabalho. 
Verificar se há resistência 
por parte dos gestores em 
praticar espiritualidade no 
local de trabalho e porquê. 

Avaliar convergências e 
divergências teóricas, bem 
como sobre práticas e 
resultados. 

Dalkir, 2005; Dias, 2004; 
Barchifontaine, 2010;  
Freitas, 2010, 2013; Rego, 
Cunha, Souto, 2007; 
Schein, 1985; Smircich, 
1983; Hofstede et al, 
1990; Morgan, 1979 
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Quadro 2 - Roteiro para Entrevista com os Gestores (continuação) 

 
6 Verificar como o gestor se 

vê e se sente em relação ao 
trabalho em equipe na 
organização, se a 
espiritualidade está 
presente e faz diferença nos 
relacionamentos 
interpessoais com colegas e 
clientes. 

Avaliar o sentido de 
pertença à equipe e serviço 
à comunidade interna. 

Rego; Cunha; Souto, 2007; 
Giacalone, Jurkiewicz, 
2003; Deal, Kennedy, 
1982,1999 

7 Um Líder que considera a 
espiritualidade no trabalho 
produz melhores 
resultados?  

Avaliar postura da chefia e 
liderança frente aos 
valores corporativos e a 
espiritualidade  

Rego; Cunha; Souto, 2007; 
Giacalone, Jurkiewicz, 
2003; Dias, 2004; 
Cavanagh, Bandusch, 2002; 
Barchifontaine, 2010; 
Vergara, Moura, 2012, 
Damião, 2014 

8 Averiguar se as exigências 
da organização afetam 
negativamente a vida do 
gestor, inclusive a interior, 
ou contribuem para buscar 
desenvolver-se como 
profissional e como pessoa. 

Avaliar o alinhamento do 
indivíduo com os valores 
da organização 

Rego; Cunha; Souto, 2007; 
Giacalone, Jurkiewicz, 
2003; Dias, 2004; 
Cavanagh, Bandusch, 2002; 
Barchifontaine, 2010; 
Vergara, Moura, 2012, 
Damião, 2014 

9 Averiguar se o gestor 
considera seu trabalho com 
um sentido ou importância 
para si e para a sociedade. 

Avaliar o sentido de serviço 
à comunidade; sentimento 
de autorrealização 

Rego; Cunha; Souto, 2007; 
Ashmos, Duchon, 2000; 
Giacalone, Jurkiewicz, 
2003; Dias, 2004; Vergara, 
Moura, 2012 

10 Trabalhar na organização 
proporciona alegria e 
satisfação no trabalho? 

Avaliar a alegria e 
satisfação no trabalho 

Rego; Cunha; Souto, 2007; 
Ashmos, Duchon, 2000; 
Giacalone, Jurkiewicz, 
2003; Dias, 2004; Vergara, 
Moura, 2012, Damião, 
2014 

11 Verificar se a vida interior 
do gestor encontra espaço 
para ser cultivada e 
desenvolvida na 
organização. 

Avaliar as oportunidades 
para a vida interior 

Rego; Cunha; Souto, 2007; 
Dias, 2004; Barchifontaine, 
2010 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

79 
 

Quadro 2 - Roteiro para Entrevista com os Gestores (continuação) 

 
12 Verificar se a espiritualidade 

permeia a cultura e 
processos organizacionais. Se 
sim, uma cultura 
espiritualizada contribui para 
a criação e manutenção de 
um ambiente propício a 
inovação? 

Avaliar se os valores da 
cultura organizacional e 
processos são 
influenciados pela 
espiritualidade e se geram 
inovação.  

Rego; Cunha; Souto, 2007; 
Dalkir, 2005; Dias, 2004;  

13 Verificar se há identificação 
pessoal com a missão, 
propósito e valores da 
organização. 

Avaliar se valores pessoais 
se idenficam com os 
valores corporativos 

Rego; Cunha; Souto, 2007; 
Ashmos, Duchon, 2000; 
Giacalone, Jurkiewicz, 
2003; Dias, 2004; Vergara, 
Moura, 2012 

14 Aferir se a espiritualidade é 
vista como um diferencial 
competitivo e/ou produtivo 
para a organização. 

Avaliar presença, 
aplicação e percepção da 
espiritualidade como 
diferencial competitivo 
para a organização.  

 Porter, 2000; Dias, 2004; 
Dalkir, 2005; 
Barchifontaine, 2010 

15 Averiguar se a espiritualidade 
favorece a comunicação e a 
transmissão do 
conhecimento internível e 
interdepartamental. 

Avaliar se a influência da 
espiritualidade nos valores 
da cultura organizacional 
promove uma melhor 
comunicação e 
disseminação do 
conhecimento  

Angeloni, Grotto, 2009; 
Davenport, Prusak, 1998; 
Barbosa, Sepúlveda, Costa, 
2009; Tonet, Paz, 2006; 
Dias, 2004; Tomaél, 
Marteleto, 2013  

 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor; adaptado de Damião (2014).  
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 A entrevista com os gestores foi efetuada com o roteiro do quadro 2 procurando-se 

avaliar a espiritualidade na cultura organizacional, no ambiente de trabalho, como se dá sua 

prática, e se aquela está presente nos processos da organização como incentivo à inovação, 

conforme as justificativas e bases teóricas mencionadas. 

 

Quadro 3 - Roteiro para Entrevista com os Colaboradores (Técnicos) 

 
  Tópico/Pergunta Justificativa Base Teórica 

1  Averiguar se 
espiritualidade existe no 
ambiente de trabalho. Se 
sim, como é percebida 
e/ou definida pelos 
colaboradores.  

Avaliar o conhecimento do 
entrevistado em relação ao 
tema; Avaliar convergências e 
divergências teóricas. 

Rego, Cunha, Souto, 
2007; Giacalone, 
Jurkiewicz, 2003; 
Barchifontaine, 2010; 
Vergara, Moura, 2012; 
Damião, 2014 

2 Averiguar se a prática de 
espiritualidade é 
incentivada ou não no 
ambiente de trabalho. Se 
sim, verificar por que e 
como. 

Avaliar a percepção dos 
funcionários quanto a prática 
de espiritualidade no 
ambiente de trabalho.  
Avaliar a forma de 
disseminação dos valores de 
espiritualidade da cultura 
organizacional. Avaliar 
convergências e divergências 
teóricas. 

Dalkir, 2005; Rego, 
Cunha, Souto,2007; 
Freitas, 2010; Deal, 
Kennedy, 1982; 
Giacalone, Jurkiewicz, 
2003; Barchifontaine, 
2010; Vergara, Moura, 
2012; Damião, 2014 

3 Identificar quando a 
prática de espiritualidade 
no ambiente de trabalho 
começou na organização e 
por quem. 

Avaliar convergências e 
divergências teóricas, 
relativas a espiritualidade e 
cultura organizacional. 

Dalkir, 2005; Freitas, 
2010, 2013; Rego, Cunha, 
Souto, 2007; Schein, 
1985; Smircich, 1983; 
Hofstede et al, 1990; 
Morgan, 1977 

4 Verificar qual é a 
percepção da 
espiritualidade sendo 
aplicada a processos, 
procedimentos e práticas 
organizacionais e como 
isto é aplicado e mantido.  

Avaliar convergências e 
divergências teóricas, 
relativas a espiritualidade; 
suas influências na cultura 
organizacional e suas 
aplicações/resultados 
práticos  

Dalkir, 2005; Dias, 2004; 
Barchifontaine, 2010; 
Freitas, 2010, 2013; Rego, 
Cunha, Souto, 2007; 
Schein, 1985; Smircich, 
1983; Hofstede et al, 
1990; Morgan, 1978 

5 Averiguar a importância da 
prática da espiritualidade 
no local de trabalho. 
Verificar se há resistência 
por parte dos funcionários 
em praticar espiritualidade 
no local de trabalho e 
porquê. 

Avaliar convergências e 
divergências teóricas, bem 
como sobre práticas e 
resultados. 

 Rego, Cunha, 
Souto,2007; Freitas, 2010; 
Deal, Kennedy, 1982; 
Giacalone, Jurkiewicz, 
2003; Barchifontaine, 
2010; Vergara, Moura, 
2012; Damião, 2014 
Schein, 1985; 
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Quadro 3 - Roteiro para Entrevista com os Colaboradores (Técnicos) 
 

6 Verificar como o 
colaborador se vê e se 
sente em relação ao 
trabalho em equipe na 
organização, se a 
espiritualidade está 
presente e faz diferença nos 
relacionamentos 
interpessoais com colegas e 
clientes. 

Avaliar o sentido de 
pertença à equipe e serviço 
à comunidade interna.  

Rego; Cunha; Souto, 2007; 
Giacalone, Jurkiewicz, 
2003; Deal, Kennedy, 
1982,1999 

7 Averiguar se a chefia ou 
liderança possui, aplica e 
incentiva a espiritualidade 
no trabalho. Se sim, se acha 
isto positivo e benéfico. 
Aferir se a organização que 
promove e incentiva a 
espiritualidade tem 
melhores resultados. 

Avaliar a percepção dos 
funcionários quanto a 
prática de espiritualidade 
no ambiente de trabalho, 
bem como sua influência 
na comunicação e 
transmissão do 
conhecimento  

Rego; Cunha; Souto, 2007; 
Giacalone, Jurkiewicz, 
2003; Dias, 2004; 
Cavanagh, Bandusch, 2002; 
Barchifontaine, 2010; 
Vergara, Moura, 2012, 
Damião, 2014 

8 Averiguar se as exigências 
da organização afetam 
negativamente a vida do 
colaborador, inclusive a 
interior, ou contribuem 
para buscar desenvolver-se 
como profissional e como 
pessoa. 

Avaliar o alinhamento do 
indivíduo com os valores 
da organização 

Rego; Cunha; Souto, 2007; 
Giacalone, Jurkiewicz, 
2003; Dias, 2004; 
Cavanagh, Bandusch, 2002; 
Barchifontaine, 2010; 
Vergara, Moura, 2012, 
Damião, 2014 

9 Averiguar se o colaborador 
considera seu trabalho com 
um sentido ou importância 
para si e para a sociedade. 

Avaliar o sentido de serviço 
à comunidade; sentimento 
de autorrealização 

Rego; Cunha; Souto, 2007; 
Ashmos, Duchon, 2000; 
Giacalone, Jurkiewicz, 
2003; Dias, 2004; Vergara, 
Moura, 2012 

10 Trabalhar na organização te 
proporciona alegria e 
satisfação no trabalho? 

Avaliar a alegria e 
satisfação no trabalho 

Rego; Cunha; Souto, 2007; 
Ashmos, Duchon, 2000; 
Giacalone, Jurkiewicz, 
2003; Dias, 2004; Vergara, 
Moura, 2012, Damião, 
2014 

11 Verificar se a vida interior 
do colaborador encontra 
espaço para ser cultivada e 
desenvolvida na 
organização. 

Avaliar as oportunidades 
para a vida interior 

Rego; Cunha; Souto, 2007; 
Dias, 2004; Barchifontaine, 
2010 
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Quadro 3 - Roteiro para Entrevista com os Colaboradores (Técnicos) 
 

12 Verificar se a espiritualidade 
permeia a cultura e 
processos organizacionais. Se 
sim, uma cultura 
espiritualizada contribui para 
a criação e manutenção de 
um ambiente propício a 
inovação? 

Avaliar se os valores da 
cultura organizacional e 
processos são 
influenciados pela 
espiritualidade e se geram 
inovação.  

Rego; Cunha; Souto, 2007; 
Dalkir, 2005; Dias, 2004;  

13 Verificar se há identificação 
pessoal com a missão, 
propósito e valores da 
organização. 

Avaliar se valores pessoais 
se idenficam com os 
valores corporativos 

Rego; Cunha; Souto, 2007; 
Ashmos, Duchon, 2000; 
Giacalone, Jurkiewicz, 
2003; Dias, 2004; Vergara, 
Moura, 2012 

14 Aferir se a espiritualidade é 
vista como um diferencial 
competitivo e/ou produtivo 
para a organização. 

Avaliar presença, 
aplicação e percepção da 
espiritualidade como 
diferencial competitivo 
para a organização.  

 Porter, 2000; Dias, 2004; 
Dalkir, 2005; 
Barchifontaine, 2010 

15 Averiguar se a espiritualidade 
favorece a comunicação e a 
transmissão do 
conhecimento internível e 
interdepartamental. 

Avaliar se a influência da 
espiritualidade nos valores 
da cultura organizacional 
promove uma melhor 
comunicação e 
disseminação do 
conhecimento  

Angeloni, Grotto, 2009; 
Davenport, Prusak, 1998; 
Barbosa, Sepúlveda, Costa, 
2009; Tonet, Paz, 2006; 
Dias, 2004; Tomaél, 
Marteleto, 2013  

 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor; adaptado de Damião (2014).  
 
 

Com esse roteiro, se efetuará a entrevista com os colaboradores procurando avaliar a 

espiritualidade no ambiente de trabalho e sua prática, tendo por reflexo esta dimensão em sua 

cultura corporativa, conforme as justificativas e bases teóricas mencionadas. 

Com base nos roteiros apresentados, busca-se avaliar as dimensões de espiritualidade 

consideradas por Rego, Cunha e Souto (2007) de forma qualitativa no ambiente de trabalho 

da organização. Procurou-se elaborar questões abertas que contemplem o objetivo do estudo, 

bem como escolheu-se palavras acessíveis ao público respondente, de modo que as 

informações necessárias para verificar a espiritualidade no ambiente de trabalho fossem 

transmitidas sem distorção por falta de compreensão dos respondentes. 
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3.7  Modelo Conceitual de Pesquisa  

Tendo como base o objetivo geral da pesquisa, definiu-se o modelo conceitual de 

investigação geral abaixo que será adotado como modelo de referência para o estudo empírico 

da influência da espiritualidade na cultura organizacional voltada à inovação, bem como 

averiguar como sua prática pode influenciar o comportamento dos colaboradores e seu 

desempenho individual. 

 

 

 

Figura 1: Elaborado pelo autor. Modelo de Investigação Geral.  
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3.8  Matriz de Amarração  

 

Quadro 4 – Matriz de Amarração da Pesquisa 

 

 
 
Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado Telles (2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questões da Pesquisa Objetivos da Pesquisa Levantamento/ Análise de Dados

- Como as dimensões da 

espiritualidade influenciam 

a cultura organizacional de 

uma empresa privada, do 

setor de tecnologia da 

informação, que opera no 

Brasil  

- O objetivo geral desta 

pesquisa é analisar as 

influências das dimensões 

da espiritualidade no 

contexto da cultura 

organizacional corporativa 

de uma organização 

multinacional privada que 

opera no Brasil  e como estas 

influências permearam  sua 

cultura e seu modus 

operandi .

-  Como a espiritualidade 

permeia sistemas de 

informação, processos, 

práticas  bem como os 

valores da empresa

- Reconhecer a 

espiritualidade como 

influência nos valores da 

cultura org. bem como em  

práticas, sistemas e 

processos 

- Variáveis relevantes e/ou 

util izadas da espiritualidade 

na formação da cultura 

organizacional.

- Levantar as variáveis 

util izadas na cultura 

corporativa (processos, 

práticas e modelos de 

negócio)

1. Pesquisa qualitativa (entrevista em 

profundidade)

2.Pesquisa qualitativa (análise  

documental )

3. Historicidade oral  

- Como a espiritualidade 

através da cultura 

organizacional, contribuiu 

para a criação e uso de 

modelos e/ou processos de 

negócio, novos produtos e 

serviços (inovação), bem 

como no compartilhamento 

do conhecimento (avaliação 

da comunicação e 

aperfeiçoamento de práticas 

e processos)

- Explorar as condições e 

possibilidades de avaliação 

e aperfeiçoamento dos 

atuais modelos e processos 

de negócio, produtos e 

serviços 

1. Pesquisa qualitativa (entrevista em 

profundidade)

2. Análise de conteúdo (identificação de 

similaridades e peculiaridades)

3. Historicidade oral  

Avaliação de mecanismos, análise de 

desempenho e inovação; 

aperfeiçoamentos dos processos, 

produtos e serviços

Modelo de Pesquisa

Identificação das fontes e bases de 

dados da empresa pesquisada

1. Pesquisa qualitativa (entrevista em 

profundidade)

2. Análise de conteúdo (identificação de 

similaridades e peculiaridades da 

organização em relação a base teórica), 

análise documental e histórica

Compreensão da espiri tua l idade na 

cultura  e estrutura  organizacionais  

Espiritualidade como influência na 

cultura organizacional
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3.9  Proposições da Pesquisa 

 

Considerando toda a base teórica estabelecida e tendo como base o objetivo geral da 

pesquisa, estabeleceu-se as seguintes proposições a serem investigadas neste estudo de caso:  

 

1. Como a espiritualidade influenciou e/ou influencia a cultura organizacional da 

empresa, e como este fator contribuiu para melhor utilização de seus recursos 

e competências essenciais (core competencies) na geração de melhores 

resultados, ou seja, a ter desempenho superior e a criar melhorias e inovação 

em processos, produtos e serviços. 

 

2. Como a influência da espiritualidade na cultura organizacional levou a 

organização a um melhor clima organizacional, que por sua vez levou à 

retenção de recursos (talentos). 

 

3. Como a influência da espiritualidade na cultura organizacional levou a 

organização à geração e compartilhamento de conhecimento e a diferenciais 

competitivos.   

 

Dessa forma, buscou-se investigar e confirmar como a espiritualidade influenciou a 

cultura organizacional e como, da mesma forma, contribuiu no estabelecimento de práticas 

organizacionais que conduziram a empresa pesquisada à definição de seus recursos, à melhor 

utilização de suas capacidades, e por fim, à geração de um ciclo inovativo que culminou na 

criação de diferenciais competitivos e de produtos e serviços novos e revolucionários. 
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3.10  Protocolo de Análises  

 

Com base nas questões, objetivos, proposições e matriz de amarração de pesquisa, foi 

elaborado um protocolo de análise dos dados que demonstra as categorias, bem como as 

etapas de análise dos dados a serem seguidas. Tal protocolo busca facilitar a visualização em 

blocos das etapas da pesquisa, como também evidenciar quais são os resultados pretendidos. 

Abaixo segue quadro ilustrativo: 

   

 Quadro 5 – Categorias de Análise de Dados 

 

 
 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Cultura Organizacional e seus aspectos 

Pretende-se investigar e analisar os nove elementos da 

cultura organizacional e com base nos dados levantados, 

verificar como a espiritualidade permeou (ou permeia) a 

cultura organizacional da empresa e quais foram suas 

influências  nesta última.

Compartilhamento de Conhecimento e 

Inovação

Pretende-se investigar e analisar, caso seja constatado,  

como a cultura organizacional influenciada pela 

espiritualidade, promove/u uma melhor disseminação do 

conhecimento na corporação e como este evento 

proporciona/ou os fatores necessários a inovação.

Resultados 

Pretende-se investigar, analisar e constatar quais foram os 

resultados aferidos decorrentes da influência da 

espiritualidade na cultura organizacional. Neste caso se 

verificará quais os resultados obtidos, se foram positivos 

ou negativos.

Categoria de Análise de Dados Descrição 
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4.  ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  
 

Neste capítulo serão apresentados dados coletados por meio da análise documental, 

trechos das entrevistas e suas relações com as teorias abordas no referencial teórico, bem 

como suas relações com os objetivos e propósitos da pesquisa. 

 Pelas entrevistas verificou-se como os gestores da organização procuraram incentivar 

a prática da espiritualidade no ambiente de trabalho, por meio de posturas, práticas, 

processos, instrumentos, e de sua própria percepção da espiritualidade vivenciada dentro da 

cultura organizacional da empresa pesquisada.  

Dentro deste mesmo contexto, verificou-se igualmente, qual a percepção dos 

colaboradores quanto ao incentivo e prática da espiritualidade no ambiente de trabalho por 

parte de seus gestores. Além disso, verificou-se tanto pela perspectiva de gestores, quanto de 

coloboradores, como ambos percebem o desenvolvimento dessa prática e quais as dimensões 

de espiritualidade são contempladas dentro da organização.  

Recapitulando, Rego, Cunha e Souto (2007), nesse sentido, definem que a 

organização ou local de trabalho que desenvolve a espiritualidade pode contemplar cinco 

dimensões:  

 Sentido de comunidade na equipe. 

 Alinhamento do indivíduo com os valores da organização. 

 Sentido de préstimo à comunidade (trabalho com significado). 

 Alegria no trabalho. 

 Oportunidade para a vida interior. 

  

Some-se a estas cinco dimensões, outras duas definidas por Cameron et al. (2003) e 

Fry et al. (2005) igualmente citadas como as anteriores no referencial teórico. Essas duas 

dimensões adicionais são:  

 Senso de Missão/Propósito de vida. 

 Autorrealização.  

 

Dentro desta perspectiva, verificou-se não somente que as pessoas liberavam e 

utilizavam suas capacidades, força e energia positiva para a realização dos objetivos 

organizacionais, mas que também utilizavam estes aspectos da espiritualidade para a 
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realização de suas vocações e propósitos pessoais, promovendo intensamente um sentido de 

missão e propósito de vida, bem como o de autorrealização pessoal e profissional.  

Procurou-se também avaliar junto aos gestores a existência de documentos e sistemas 

que denotassem o registro de seus valores organizacionais para que fossem verificadas e 

identificadas as dimensões da espiritualidade na organização. Isso proporciona um reforço 

sobre a consideração e a importância da prática da espiritualidade no ambiente de trabalho e 

demonstra a preocupação e o incentivo dado à tal prática quando este fator faz parte da cultura 

organizacional da empresa.  

Observou-se ainda momentos de descontração, confraternização, e encontros sociais 

de membros e ex-membros da organização que costumeira e frequentemente se reúnem para 

trocar informações, relembrar bons momentos e situações de trabalho, reforçando assim laços 

de amizade, bem como os valores por eles vividos e compartilhados nos períodos em que 

trabalharam juntos na empresa.  

Sendo assim, pôde-se avaliar se o comportamento desses apresentavam práticas de 

espiritualidade e se estas práticas eram condizentes com os valores organizacionais 

documentados e estimulados pelos gestores. Estes fatores permitiram a triangulação dos 

dados pesquisados, visando melhor interpretação e análise dos dados coletados por meio da 

análise documental, entrevistas e historicidade oral.  

 

1. Avaliação e Análise de Registros Documentais: dimensões da espiritualidade nos 

valores organizacionais.  

 

Ao entrevistar-se o gestor 2 da organização sobre documentos que poderiam atestar 

os valores da empresa para verificação da cultura organizacional, pudemos ter acesso a 

diversos documentos e sistemas, contidos na intranet e internet. O principal documento 

apresentado é a “Declaração de Valores” da organização, algo elaborado desde a sua 

fundação e mantido até hoje, por mais de 70 anos, que explicita o respeito e a satisfação dos 

clientes, bem como a valorização dos empregados e de sua conduta corporativa. 

 Além deste documento onde verificou-se os principais valores organizacionais 

mantidos por um tempo ininterrupto, foram também verificados por meio da análise 

documental, materiais utilizados em treinamentos, políticas internas e avaliações 

profissionais e de desempenho.  

Dessa forma, pôde-se constatar a manutenção dos valores da cultura organizacional e 
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da espiritualidade em todos estes documentos, políticas corporativas (formais e informais) e 

sistemas, a começar pelo programa de integração para os novos funcionários. Notou-se de 

forma sutil e subliminar a preocupação da organização em não somente manter sua cultura e 

valores, mas também o recrutamento e seleção de profissionais que tenham em seu cerne 

valores e princípios que estejam alinhados com os valores corporativos.  

Além do programa de integração para novos funcionários, pôde-se verificar os 

seguintes instrumentos/documentos para a manutenção da cultura corporativa e da dimensão 

da espiritualidade contida em sua essência, conforme mostrada no quadro abaixo: 

 

Quadro 6 – Intranet 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Declarações e políticas internas  

Declarações e políticas claras e objetivas que visam o 

estabelecimento e difusão de valores e princípios corporativos a todos 

os funcionários além da prática sistemática de treinamentos e cursos 

de reciclagem desses valores e princípios corporativos permeados de 

uma forte ética e integridade junto ao corpo de gestores e 

colaboradores. 

Portal RH

Portal corporativo onde o RH (Recursos Humanos) corporativo mantem 

um contato direto com seus gestores e coloboradores assistindo-os em 

suas dúvidas, benefícios, ocorrências, treinamento, avaliações, etc. O 

RH faz parte e está alinhado com a estratégia e valores corporativos, 

bem como com sua cultura, onde a transparência e a valorização do 

ser humano são inequívocos.

Global Talent 

Sistema/portal onde se encontram de forma fácil e acessível a todos, 

suas avaliações profissionais, histórico e metas corporativas e 

individuais. 

Sistema S3
Sistema que contem avaliações de desempenho, formulários de RH, 

comunicados corporativos e políticas de RH.

Voice of Employee 

Pesquisa de satisfação dos empregados onde estes declaram ali seus 

anseios, queixas e expectativas e que serve de instrumento de 

avaliação de clima organizacional para que a diretoria corporativa 

possa avaliar seu desempenho junto ao corpo de funcionários e tomar 

providências corretivas junto as demandas de seus empregados. 

Intranet  
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                                                         Quadro 7 – Sistemas 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Adicionalmente a todos estes programas e sistemas direcionados desde a admissão de 

um novo funcionário até a manutenção das capacidades dele, vimos ainda vídeos corporativos 

e apresentações utilizados para a aclimatação de novos funcionários à cultura corporativa, 

como diversos materiais relativos ao aprimoramento técnico, motivação e premiação do 

corpo de colaboradores para a retenção e desenvolvimento de seus profissionais e talentos.  

Além destes dados e programas de “integração de funcionários”, detectou-se a 

presença e a aplicação sistemática de programas de incentivo, motivação e treinamento 

quotidianos na multinacional, de tal forma a se fomentar a criação e geração de ideias, bem 

como de oportunidades que gerem ganhos aos clientes da corporação ou à própria corporação, 

agilizando processos, reduzindo custos, trazendo novas formas de execução de atividades, e 

assim por diante. 

Todos os valores e princípios citados acima, como por exemplo, ética, práticas e 

sistemas de treinamento, alinhados com a cultura corporativa e com a dimensão da 

espiritualidade podem ser constatados pelo relato do Gestor 2, conforme segue:  

Obs: Foi utilizado o termo “Empresa” – palavra “empresa” escrita com “e” maiúsculo 

e entre “aspas” – nas entrevistas, em substituição ao nome real da organização pesquisada.   

 

E-docushare  

Repositório técnico e informações técnicas para todo o corpo técnico 

de funcionários e parceiros onde um histórico de soluções e 

aprimoramentos técnicos sobre produtos e serviços são 

compartilhados e disseminados em toda a companhia e abertos a 

parceiros de negócios.  

Security Office
Sistema que contem boas práticas de ética para consulta e denúncias 

junto ao Comitê de Ética da empresa.

Marcom 
Sistema de Marketing Corporativo – sistema que contêm informações 

sobre produtos e soluções da empresa.

E-learning

Sistema de treinamento on-line e à distância que congrega uma série 

de treinamentos para gestores e colaboradores, desde treinamentos 

comportamentais e de ética, até treinamentos técnicos para todos os 

níveis hierárquicos da empresa.

Sistemas 
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[..] Entrevistador: Como é que a espiritualidade dentro das características que 

a gente colocou de respeito ao trabalhador, de satisfação no trabalho, na 

criação de um ambiente de trabalho, enfim, alinhados com missão e 

propósito pessoal, sentido de autorrealização, é.... como isso tudo se, se 

intercambia, se coaduna. Então, vou começar com a primeira pergunta, que 

seria:  

A prática da espiritualidade existe no ambiente de trabalho? Se sim, como 

você a define? 

Entrevistador: Então, pelo que a gente já conversou um pouquinho, te 

explicando um pouquinho qual é a definição acadêmica de espiritualidade, o 

que, que você acha dessa pergunta?  

Gestor 2: É.... existe sim, é.... a... pelo conceito de espiro/espiritualidade que 

eu, que você me passou, eu entendo que a base principal está nos valores e 

na ética. É.... hoje, eu entendo que para, pra, para o mercado competitivo 

como ele está, esse acaba sendo um princípio básico, para que as empresas 

sobrevivam. É.... coincidentemente né, o Brasil passa por esse momento 

bastante complicado, com relação a corrupção e tudo isso, mas você vê que 

as empresas, no caso a “Empresa”, que teve isso, desde a sua origem, numa 

declaração de valores, e ....e... na transparência, nas atitudes, na sua ética, 

que é passada aos funcionários, é..... isso ainda se mantem, e eu diria até 

mais, foi uma questão de sobrevivência, um ponto importante na 

sobrevivência da empresa, nesse período turbulento, é...em que o mercado 

mundial passou, por algumas, algumas vezes. 

Entrevistador: Então, é..., você vê essas dimensões, como por exemplo, de 

missão, propósito claros, é... de valorização da mão de obra, de respeito ao 

trabalhador, de criar um ambiente onde você possa colaborar, ter 

transparência, justiça, reconhecimento, é.. isso tudo, muitas vezes a gente vê 

aí fora, como um fator...é... que algumas empresas tentam fazer, mas as vezes 

até atrapalham, porque as vezes não conseguem ...aaa....implementar. Você 

vê isso como um diferencial competitivo a favor da “Empresa”?  

Gestor 2: É um diferencial competitivo, e eu acho que também, é um grande 

desafio, na manutenção dessa.... dessa estrutura, Ok?! Por que? É.... a 

empresa ela...ela....a... ela tem declarado, né, ela.... tem dentro da sua 

estrutura, dos seus conceitos, é.... em toda a documentação que ela gerou 

nessa...nesse, nessa história ao longo de vários anos, né, é... quando uma 

pessoa nova entra, por exemplo, ela tem acesso livre a tudo isso, e as vezes 

até mais, existe até uma certa obrigação, de você ser treinado e ser 

certificado, em questões principais como o caso de ética, por exemplo, 

entendeu? É..... então, quando você transporta isso pro mundo atual, o que 

mudou, é.....mudou a estrutura da empresa, porque era um empresa que tinha 

tudo sob seu domínio, hoje não, é... não é o caso só da “Empresa”, a maioria 

hoje das empresas tem relações com outras empresas e são dependentes, né? 

Existe aí fornecedores, existem parceiros, existem revendas, e isso tende a 

tentar mudar um pouco essa cultura, e o que eu percebo, é que a gente que 

tem, o fato de ter este histórico, ajudou a manter.... a nos manter nesse 

mercado, que tem uma tendência a te puxar para um outro lado, entendeu? A 

você perder um pouco essa cultura interna. 

 

Ao observar-se os sistemas e documentos da organização, todos os fatores 

mencionados acima vêm ao encontro a teoria apresentada por Rego, Cunha e Souto (2007) e 
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Cameron et al. (2003) e Fry et al. (2005). Adicionalmente a análise documental, vamos 

apresentar trechos das entrevistas junto a gestores e colaboradores, no que diz respeito às sete 

dimensões de espiritualidade apresentadas pelos autores supra-citados.  

Neste sentido, foi possível identificar as seguintes dimensões de espiritualidade 

contidas na cultura organizacional da empresa pesquisada:  

 

a) Sentido de comunidade na equipe: engloba itens relacionados com o espírito de 

equipe, o zelo mútuo entre os seus membros, e o sentido de comunidade e de propósito 

comum (REGO; CUNHA; SOUTO, 2007).  Neste sentido, fica clara a constatação do forte 

espírito de equipe presente na organização pesquisada, bem como o sentido de colaboração, 

respeito mútuo, respeito às diferentes características e capacidades entre os membros de um 

grupo, além da forte cultura e incentivo ao desenvolvimento individual, estando os membros 

de equipe conscientes de que todos devem ter oportunidades iguais e suporte em suas 

iniciativas, primando pelo bem coletivo do grupo de trabalho, da corporação e das 

expectativas e ideiais individuais de cada membro de equipe.  

Todos estes fatores puderam ser comprovados nos relatos de gestores e colaboradores 

evidenciando essa característica como um aspecto muito forte e presente dentro da cultura da 

organização pesquisada. Em suma, resume-se no espírito de “um por todos e todos por um”.  

A cultura da empresa prima por processos e por valores culturais que possibilitam a formação 

integral de um bom profissional e ser humano, desenvolvendo capacidades e aptidões que 

possibilitam criar profissionais éticos e com atitudes voltadas ao serviço e bem comuns 

(DALKIR, 2005).  

 

b) Sentido de préstimo à comunidade (trabalho com significado): Esta dimensão 

inclui itens relacionados com o grau em que o trabalho é útil à comunidade e corresponde a 

valores importantes para o indivíduo (REGO; CUNHA; SOUTO, 2007; 

BARCHIFONTAINE, 2010; DIAS, 2004; VERGARA; MOURA, 2012; DAMIÃO, 2014).  

O incentivo ao espírito solidário, o gosto pelo saber, pelo dispor-se a aprender, a 

conhecer-se e a conhecer aos outros e a novas tecnologias, desenvolvia, além dessas 

capacidades inerentes a si mesmas, a capacidade afetiva e a convicção de se fazer algo bom, 

útil e de importância à equipe, à corporação e às comunidades interna e externa (DIAS, 2004; 

DAMIÃO, 2104). O sentido de utilidade e propósito extrapolavam a comunidade corporativa, 
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estendendo-se à vida e à comunidade pessoal de cada empregado. A consciência do papel de 

cada um, bem como sua importância no grupo e nos processos da empresa eram prementes, 

criando-se além de um ambiente de trabalho agradável, um ambiente humanizado e favorável 

à inovação e a aprimoramentos de produtos, serviços e processos (DIAS, 2004; 

BARCHIFONTAINE, 2010; DAMIÃO, 2014). Essas características apresentam condições 

para o desenvolvimento da dimensão de sentido de comunidade na equipe, bem como para o 

desenvolvimento da dimensão de sentido de préstimo à comunidade (trabalho com 

significado) por estarem relacionadas com o espírito de equipe, o zelo mútuo, o sentido de 

comunidade e o propósito comum, junto à organização e à sociedade, evidenciando assim, 

um sentimento de utilidade que extrapola e transcende o ambiente de trabalho atingindo as 

esferas pessoais e sociais de cada empregado. (REGO; CUNHA; SOUTO, 2007).  Seguem-

se relatos que corroboram tais afirmações:  

[...] Ninguém nunca colocou que isso era mandatório para você se dar bem 

na empresa, mas era natural que... você percebia que as pessoas que estavam 

na “Empresa” há mais tempo acabavam tendo harmonias e simbioses com os 

colegas de trabalho e as pessoas e que muitas vezes envolvia as famílias, 

então no final das contas acontecia e era uma diretriz é... muito ... forte o lado 

de você ... é... acabar convivendo não só no ambiente de trabalho, mas no 

ambiente pessoal, profissional e familiar numa coisa só. (GESTOR 1).  

 

[...] Mas é natural que a cultura quando é forte nesse sentido é... é... o 

compartilhamento dessa espiritualidade, desse aculturamento a... que 

transcende a atividade profissional, ou você consegue se sentir bem e isso tá 

agregando valor na sua vida particular e pessoal, ou então dificilmente você 

consegue fazer com que isso te traga conforto pessoal e profissional em 

conjunto, em harmonia (GESTOR 1).  

 

 

 

O gestor 2 reforça as afirmações do gestor 1 sob outra perspectiva, ressaltando o 

reconhecimento, a justiça e a igualdade de oportunidades para todos:  

 

Entrevistador: Então, essa percepção de espiritualidade, de missão, 

propósito, valores, satisfação do empregado, ambiente agradável, pertença, 

utilidade a comunidade e autorrealização, essa perspectiva toda se perpetua 

então dentro da empresa? 

Gestor 2:  Se perpetua. Eu acho que o principal, nesta história toda, né, é... 

eu não sei se isso tá ligado também a evolução do ser humano, né? Mas, é, é 

a questão de justiça. Hoje, se busca muito, é... eu não sei se a palavra 

“felicidade” é muito exagerada pra isso, né?! Mas, assim, faz parte de você 

estar feliz, o sentimento de justiça, tá. E isso a gente tem certeza que existe 
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dentro da cultura da “Empresa”, ou seja, você vê que o nosso presidente ele 

entrou como trainee. Eu também, entrei como, né, fui estagiário desde que 

eu cheguei e consegui chegar onde eu quis. As portas sempre estiveram 

abertas, entendeu? 

 

Já os colaboradores 2 e 1 reforçam fortemente o espírito de equipe, o senso de 

responsabilidade, satisfação e colaboração entre os colegas de trabalho:  

[...] Sim, na “Empresa”, eu percebi que a espiritualidade, principalmente 

meus primeiros anos, isso foi algo muito forte, era muito enraizado, é.... até 

porque, é.... havia no meu entender, um acordo não declarado, entre a 

“Empresa” e nós, funcionários, um acordo, é... onde a empresa elas nos 

provia uma segurança, e o funcionário vivia a empresa – olhe bem o 

que/como eu coloco, “vivia a empresa” -  porque realmente eu me senti 

vivendo a empresa. Era quase como a minha segunda família, porque eu 

participava junto com colegas, junto com muitas pessoas, é.... de projetos, de 

ideias, de inovações, de novas técnicas pra trabalho, e aquilo era algo que era 

fomentado, era algo que o nosso supervisor, o nosso gerente, fomentava entre 

a equipe para que acontecesse naturalmente, fosse algo que cada um que 

tivesse algo a contribuir, tivesse cri/bolasse uma, uma coisa nova, tivesse 

uma ideia, uma criação, tinha uma liberdade de desenvolver, e isso cativava 

muito a gente trabalhar na empresa, porque você sentia: “Nossa ! Aqui eu 

sou ouvido! Aqui eu tenho importância! Aqui as pessoas gostam de ouvir o 

que eu tenho a dizer, ou de ver o que eu tenho a propor pra fazer. 

(COLABORADOR 2). 

 

[...] Então eu quis passar pra linha de montagem, o quão importante era o 

trabalho de cada um. O quanto, não era só o fato de o cara estar montando 

um parafuso, montando um frame, parafusando um frame, que ele, é... tinha 

um/fazia algo menor do que o outro que montava o HD, disco rígido, né? O 

todo, aquilo era parte, né? É como se fosse um filho, você tem, você tá 

montando de pedacinho a pedacinho. Então, quando você monta, né, que aí 

eu fiz questão de ir junto com a, com a engenheira de manufatura na época, 

de fazer uma máquina passo a passo, eu fui/entrei em todas as linhas de 

montagem passo a passo, e a satisfação que você tem, uma máquina no final, 

né? Ela funcionando e dando pra que/pro cliente aquilo que ele espera, aquilo 

que ele deseja, cara, isso é uma satisfação enorme. Então, eu buscava passar 

isso pra cada ponto da linha de montagem, pra que aquilo não ficasse algo 

mecânico, simplesmente parte de um processo, ou seja, ele é parte de um 

processo SIM, mas um/ uma parte muito importante. Não importa se ele só 

tá apertando um parafuso, ou se ele tá instalando o sistema operacional da 

máquina. (COLABORADOR 1).   

 

 

c) Alinhamento do indivíduo com os valores da organização:  engloba, sobretudo, 

descritores relacionados com a compatibilidade entre valores do indivíduo e os da 

organização. Abarca ainda um item relacionado ao sentimento de que os líderes procuram ser 

úteis à sociedade (REGO; CUNHA; SOUTO, 2007; DIAS, 2004; DAMIÃO, 2014). Na 
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declaração de valores da organização pesquisada, vimos claramente a preocupação com a 

satisfação do cliente e a valorização de seus empregados. Aqui vale salientar que a 

organização distingue “clientes” em duas categorias: clientes internos (empregados e 

departamentos) e clientes externos (cliente ou usuário final). Dessa forma, pudemos constatar 

a preocupação da companhia em alinhar seus valores e princípios já na contratação de 

empregados com perfil que se adeque ao máximo aos valores e cultura da organização. Além 

disso, ficou patente que a empresa, mesmo tendo uma cultura forte, se preocupa muito e se 

utiliza de treinamentos (formais e informais), processos e sistemas para a manutenção dessa 

cultura e valores, tanto no que se refere aos seus empregados, quanto, hoje, principalmente, 

no que se refere aos seus parceiros e canais de negócios, pois a organização sabe que a partir 

do momento que ela terceirizou sua força técnica, parte destes valores e cultura tendem a se 

perder com o tempo, caso ela não tenha mecanismos que garantam o constante treinamento 

e reforço destes valores e cultura junto aos seus empregados e parceiros de negócios. Dessa 

forma vê-se claramente o esforço da companhia na manutenção dessa compatibilidade entre 

os valores do indivíduo e os da organização.  

Adicionalmente, constata-se que essas características contribuem como condições 

para o desenvolvimento da dimensão de alinhamento do indíviduo com os valores da 

organização e que isso possa ser desenvolvido e mantido tanto internamente quanto 

externamente no que se refere aos seus parceiros e canais de negócios, mesmo sabendo que 

apesar deste esforço, por vezes, devido a circunstâncias de mercado ou metas e resultados de 

curto prazo, esses valores possam sofrer algum réves. Devido a estes últimos fatores, a 

organização busca constantemente reforçar e aferir seus valores e cultura tanto internamente 

com seus empregados, quanto externamente com seus parceiros e canais de negócios. Vê-se 

estes fatores confirmados nos relatos abaixo. 

Nesse sentido, o Gestor 2 nos relata como pessoas novas na empresa rapidamente se 

apercebem da forte cultura e se adaptam a ela. Fica evidente também a preocupação da 

organização na transmissão e manutenção de seus valores aos novos empregados:  

Entrevistador: Você acha importante a prática da espiritualidade no local de 

trabalho? Você encontra resistência por parte dos funcionários em praticar 

espiritualidade no local de trabalho? 

 

Gestor 2: Eu não diria resistência. A prática ela existe, tá, ela existe, mas é... 

eu acho que o mercado mudou muito. O perfil profissional mudou muito. 

Então quando você recebe funcionários mais jovens, isso... ele entra pra uma 

empresa, aquela/aquele,  aquilo que a gente tinha lá atrás, que é a questão de 
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pertencimento, de você fazer parte de algo, né, pra esse grupo mais jovem, 

é... eu não sei se é o perfil, de como as coisas mudaram no mundo, mas é um 

pouco mais difícil, mas mesmo assim, a gente percebe que em pouco tempo, 

eles conseguem capturar essa questão da espiritualidade dentro da empresa. 

Não é muito difícil quando um funcionário, chega e tenta se adaptar, ele 

rapidamente... ele consegue perceber que existe algo diferente dentro dessa 

cultura. 

Entrevistador: Perfeito. Nesse caso, você acha então importante, né, a 

manutenção da espiritualidade, dessa cultura, pra quem vem de fora e traz 

outros valores, outra vivência, enfim? 

Gestor 2:  Sim, eu acho muito importante. Eu acho que você falou a palavra-

chave, a questão dos valores, porque a empresa tem a declaração de valores 

dela e tenta praticar isso, tenta disseminar isso, para os 

empregados/colaboradores. É ...só que quando você, se você hoje, lê a 

declaração de valores da empresa, por exemplo, que todo empregado é 

importante e deve ser valorizado, isso é um dos... um dos itens de declaração 

de valor, tá: todo empregado é importante e valorizado. É... eu acho que você 

pode conseguir no lado pessoal, alguma coisa muito próxima a isso, né, que 

é, você ter no seu círculo de amizade, ou dentro de sua família, que as pessoas 

também sejam importantes e valorizadas, entendeu? Eu acho que tá aí, essa 

relação, é um exemplo, né, mas é um pouco da relação da empresa com o 

mundo particular das pessoas. 

 

O colaborador 2 comenta abaixo não só aspectos do alinhamento do indivíduo com 

os valores organizacionais, mas também a identificação com eles, o que conduzia a 

elaboração de um ambiente agradável, cooperativo, transparente e de comprometimento:   

[...] Entrevistador:  Você acha que a organização incentiva, ou incentivava a 

prática da espiritualidade no ambiente de trabalho? Se sim, por que e como? 

 [...] é.... SIM, ela, ela fomentava isso, acho naquilo que eu falei, a partir do 

momento que ela te delega responsabilidade e você sabe o que tem que fazer, 

e VOCÊ, é valorizado por isso. Porque ela, ela falava assim: “Olha, eu sei 

que você é capaz disso. Vá lá e faça.”. “Como você vai fazer? Eu sei que 

você sabe como fazer. Quando você vai saber? Eu sei que você sabe a hora 

que você tem que fazer”. Então a partir disso, é.... a/o funcionário se sentia 

muito tranquilo. Ele sabia exatamente o que fazer, quando fazer, da forma 

como tinha que ser feito. E sabia que também, que se algo desse errado, tinha 

pessoas ao lado que ele poderia compartilhar a dificuldade, tinha pessoas 

prontas pra ajudá-lo. Assim como também eu, se também é... fosse solicitado 

em algum momento, eu tava pronto pra ajudar a qualquer momento. O 

espírito de colaboração era muito fomentado, eu não sei se seria essa a 

palavra, mas essa/esse espirito de colaboração era muito enraizado, essa ideia 

de que...é... “você é importante”, e “eu já sei que você é capaz”, e delega, e 

você se sente livre pra fazer a tua tarefa, é.... é algo que eleva muito o 

“moral”. Você se sente realmente importante. (COLABORADOR 2).  

 

[...] Por que e como, eu acho que é dentro dessa linha. Quando delega 

responsabilidade, e ao mesmo tempo, é... uma coisa importante que eu não 

comentei, eu acho: o fator humano, tá. Eu fiz o comentário, né, dando o 
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exemplo, da... as vezes você fica doente, precisa.... faltar, ou precisa entrar 

um pouco mais tarde, por alguma dificuldade humana que você tem. 

Ninguém ficava te criando caso com isso. As pessoas sabiam que, as pessoas 

são pessoas. Tem necessidades diferentes, tem situações de quotidiano; 

dificuldades do dia a dia, e procura/e assim, dentro da normalidade, aquilo 

acontecia. ”Poxa, tenho que ir à um médico, e é meio que inevitável, tem que 

ser nesse horário”. Eu ia. Ah... tem que fazer/resolver um problema, um 

problema bancário, um problema financeiro... As pessoas têm dificuldades, 

e a empresa sabia entender isso... é.... (COLABORADOR 2). 

Entrevistador: O grupo onde você trabalha também te ajudava...  

Colaborador 2:  ...também te ajudava. “Cobria”. E.... ao mesmo tempo, 

quando você tava também no/lá, “dando o teu duro”, dando o teu melhor, e 

alguém entrasse numa situação dessa, você também cobria. Você tinha 

assim, essa/esse compromisso não formal, mais uma vez, não era nada 

formalizado, “Oh, se fulano faltar, você vai ter que cobrir.” Não, 

simplesmente você cobria. Você sabia, que você precisava ajudar alguém, e 

ia ajudar! Co... é algo que fluía tão natural, como se você vê alguém se 

afogando, você corre pra ajudar. 

Entrevistador: Huh! Huh! Huh! 

Colaborador 2: Você não vai deixar a pessoa se afogar. Então, era algo muito 

natural, fluía. Não era algo declarado, não era algo imposto, acho que a 

palavra é esta tá? A empresa, ela não usava de imposição, ela usava de 

delegação. Isso, acho que, ajuda muito a fomentar esse ambiente “gostoso”. 

E as pessoas faziam essa questão, tá! 

 

Nos quesitos delegação de responsabilidades e confiança vê-se claramente o papel e 

a consciência dos gestores e líderes em relação a suas equipes, à corporação e à sociedade no 

reforço e manutenção de valores que eram claros para eles e para o grupo que geriam. Todos 

os gestores buscavam não só a valorização de seus colaboradores como também a 

manutenção de valores e princípios em comum. Isto é evidenciado pelos relatos acima e 

reforçados pelos que seguem abaixo:  

 

[...] acho que a... essa questão de... do relacionamento interpessoal, é.... acaba 

sendo muito natural que você cria um elevado senso de respeito, por aquele 

seu colega, que tá do teu lado, que faz a função similar a tua, e um elevado 

senso de companheirismo mesmo. Aquele/aquela coisa da camaradagem. 

Aquela coisa de você falar: “Pô, o cara tá precisando de mim, eu vou lá dar 

uma força pra ele”. “Pô, sabe, caiu a casa. Tô lá pra ajudar”. “Eu, eu quero 

estar com o cara”. “ O cara não vai ficar sozinho nessa jamais”. 

(COLABORADOR 2).   

Entrevistador: É sentido de...de time/de mesmo, né? De “três 

mosqueteiros”... 

Colaborador 2: De time... de time... 

Entrevistador: De “três mosqueteiros, não é? Um por todos, e todos por um”. 
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Colaborador 2: Eu, eu poderia dizer mediante assim.... eu não, obviamente 

eu não estive lá, na 2ª guerra, mas era um sentido “Band of Brothers”, 

mesmo. Aquela.... espiro/aquela coisa de irmão “pra num deixar a peteca 

cair”.  “O cara tá enrolado. Puta, tô lá pra ajudar”. “Eu não vou, não vou 

faltar com o cara agora”.  

 

Entrevistador: Certo.... perfeito. Bem! A sétima questão aqui: Você sente que 

sua chefia ou liderança possui, aplica ou aplicava, incentivava a 

espiritualidade no trabalho?  Se sim, você acha isto, ou achou isto positivo, 

benéfico? A organização que promove e incentiva a espiritualidade tem 

melhores resultados?      

Colaborador 2: Sim. Eu/a situação é... respondendo objetivamente, SIM! Eu 

não tive, posso dizer que eu, eu não me lembro de nenhuma chefia; eu não 

tive uma só, tive várias. Não me lembro de nenhuma chefia que tenha 

colocado empecilhos, ou barreiras, ou me criado problemas, é... que me 

fizessem me sentir mal, me sentir chateado, muito pelo contrário, sempre foi 

fomentando esse ambiente colaborativo, é... bem espiritualizado mesmo, tá?!  

 

 

 O gestor 1 reforça esses valores e sentimentos em seu relato abaixo:  

Entrevistador: Bem, esse ‘como’, então, você diz... tem... dentro da 

“Empresa” tinha... tinha uma cultura então, que... no mínimo.... se não 

proporcionava esse entendimento, essa... esse aprofundamento no 

relacionamento humano, pelo menos, é...é... era implícito e facilitava um 

pouco isso, quer dizer, vinha... vinha de cima para baixo. 

Gestor 1: É! e...é... Eu não vou... não vou negar que eu acho que eu tive a 

felicidade de eu ter alguns gestores, meus superiores, que vários superiores 

que eu tive no decorrer da minha carreira... muitos deles estimulavam ou...ou 

eles próprios já agiam dessa maneira, ou estimulavam que as pessoas 

desenvolvessem essa habilidade. Eu não acredito em sorte. Não... eu tive 

sorte que os gestores, todos eles tinham mais ou menos assim... n... não 

consigo acreditar nisso. Na verdade, é justamente aquilo que as pessoas 

conseguiram ir migrando nas suas atividades e sendo promovidos e 

identificados como potencial para assumir mais responsabilidades, que na 

minha opinião, estavam cada vez mais alinhados com coisas que a própria 

cultura das pessoas, de alguma maneira, buscassem identificar as pessoas que 

tinham essa habilidade, então, é...é natural, as pessoas começam cada vez se 

sentirem mais e mais  próximas e interagindo com mais a... é... harmonia 

com aquelas que você mais se identifica, então, é... eu... eu acredito que eu 

acabei também aflorando esse meu jeito de gestão, muito mais na repetição, 

em cima de como eu fui liderado. 

 

 

d) Alegria no trabalho: esta dimensão engloba itens relacionados com o sentido de 

alegria e de prazer no trabalho. A cultura da empresa, seus valores, processos e modus 

operandi fomentam o trabalho colaborativo, a responsabilidade, a criatividade, a liberdade e 

a confiança mútua, o que proporcionava alegria e grande satisfação nos colaboradores e 
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gestores da empresa. Mais do que fazer um bom trabalho e ter recursos, ferramentas e o 

incentivo por parte da equipe e chefia, era necessário também atingir alegria, envolvimento, 

identificação e compromisso emocionais por parte de colaboradores e gestores. Essas 

características eram reforaçadas não só pela cultura da empresa, mas, principalmente, pela 

atitude de seus gestores e colaboradores. Havia consistência entre a teoria e a prática 

corporativa. Essas características apresentam as condições para o desenvolvimento e a 

manutenção da dimensão da alegria no trabalho, por relacionarem-se com a satisfação do 

empregado e o senso de importância no trabalho, criando uma atmosfera de alto respeito e 

colaboração entre colaboradores, chefia e demais membros da organização (REGO; 

CUNHA; SOUTO, 2007; DIAS, 2004; BARCHIFONTAINE, 2010; DAMIÃO, 2014).  

Pôde-se atestar estas condições nos relatos abaixo mencionados:  

Entrevistador: Aí você diz uma gestão mais humanizada onde você se 

aproxima mais da tua equipe, onde você conhece eles mais? 

Gestor 1: É, porque.... 

Entrevistador: No aspecto não só profissional, mas também... 

Gestor 1: Isso.  

Entrevistador: ... mental, emocional.  

Gestor 1: Exato. É onde...é... é o que eu ia... é onde eu ia entrar agora. Na 

verdade, é uma via de mão dupla. Você tentar fazer com que as pessoas se 

identifiquem com você como líder, automaticamente também te leva você a 

crer o seguinte: não adianta, se você quiser liderar bem, você tem que 

respeitar os limites de cada um.  

 

 

O colaborador 2, além do conceito de respeito citado pelo gestor 1 salienta o 

sentimento de alegria, liberdade, respeito e colaboração que transcendiam suas atividades 

quotidianas:  

Entrevistador: ... e se você achava que isso era positivo, benéfico, e se isso 

promove e se a organização promovia e incentivava a espiritual/ e se a 

empresa que, perdão, promove e incentiva a espiritualidade tinha melhores 

resultados. 

Colaborador 2: Tinha, tinha, tinha resultados excelentes. A... o fato de 

você/é... eu te digo, ou eu vou responder com as seguin/seguintes palavras: 

não era incomum um cliente nos questionar assim: “Você gosta de trabalhar 

nessa empresa, né?” Fala gosto. “Nossa, porque eu sinto que vocês, parece 

que tem gosto no que fazem”. Era o comentário geralmente que o cliente, é... 

trazia pra gente. “Vocês são felizes fazendo, vocês gostam, tal...né?! É... e o 

engraçado que assim, oh: Jalmar, nunca ganhamos salários maravilhosos. 

Ganhamos dinheiro, sim, mas nunca foi algo como um super salário, NÃO, 

mas as pessoas eram felizes fazendo o que faziam. Elas se sentiam 
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importantes, é... é quase como se cada cliente quando nos recebesse, 

estendesse um tapete vermelho. Você se sentia muito bem de ir ao cliente. 

Você ouvia o cliente, o cliente te respeitava. É... eu te digo que essa 

espiritualidade, ela ultrapassava as fronteiras da empresa. Ela invadia os 

domicílios dos clientes, porque eles percebiam, eles viam no nosso 

semblante, na nossa atitude, na nossa forma de lidar com eles, a nossa forma 

de conversar, o profissionalismo [...] 

 

 

A alegria, o forte espírito de equipe e a preocupação na manutenção dos valores 

organizacionais são enfatizados pelo gestor 2 e o colaborador 1, como segue:  

 

Entrevistador: Um Líder que considera a espiritualidade no trabalho produz 

melhores resultados? 

Gestor 2: Produz, é... você tem vários tipos de líderes, e... vou falar da minha 

experiência pessoal, já tive vários, e vários e vários gerentes e diretores, né, 

trabalhei com vários, e tive a oportunidade de trabalhar também com equipes, 

que eu gerenciei. O meu perfil, ele é um perfil mais colaborativo, e talvez 

esse tenha sido, não dá para ter certeza disso, mas talvez esse tenha sido um 

pouco do resultado da minha longevidade dentro da empresa, né, por ter 

trabalhado com equipes diferentes e ter dado resultado, porque a 

espiritualidade, ela é importante, você vai fazer com que as pessoas tentem 

trabalhar umas pelas outras, formando um corpo [...] 

 

 

[...] Falando pela “Empresa”, todos os gestores que eu tive, TODOS, iam por 

essa linha, tá? Apesar de a gente ter, é... auto gerenciável, né? A gente fala, 

que a gente/ curso de auto geren/de auto-gestão, nenhum deles deixava de se 

preocupar com você. Pelo menos todos da... que eu me relacionei – eu tô 

falando dos dois períodos, tá? Do primeiro período, dos 15 anos, e depois 

dos... dos outros 5, tá? Falando desses dois períodos, todos tinham essa linha, 

esse pensamento, de espiritualidade e de... é... de bem contigo, ou seja, elas 

queriam, sempre quiseram que eu trabalhasse muito bem, eu estivesse bem, 

pra que eu desenvolvesse meu trabalho, independente de qualquer coisa. Isso 

é legal. Isso é muito bom. (COLABORADOR 1).   

Entrevistador: Tá. É... aquela coisa de realmente você ter a visão humanista, 

do trabalho, das pessoas com que trabalham dentro de uma equipe, e o/e a 

chefia... 

Colaborador 1: ...Apoia. 

Entrevistador: ...Apoia e se preocupa em desenvolver e em manter isso. 

Colaborador 1: Exatamente!   
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O colaborador 2 corrobora estes conceitos:  

 

Entrevistador: Trabalhar na organização te proporcionava alguma alegria e 

satisfação? 

Colaborador 2: Acho que já tá respondido, né? 

Entrevistador: Heh, heh, heh. Óbvio, né? 

Colaborador 2: É... quando/eu posso dizer da..da... eu responder isso até de 

uma maneira, é... diferente: Tenho saudades da empresa. Tenho saudades 

daquele tempo. Não que hoje não tenha isso, é claro que tenho, mas tenho 

saudade daquilo... é algo que fica marcado, né, na.... É....a sensação de que 

eu participei mais do que de uma empresa, eu participei de uma escola, né?! 

Foi....acho que essa sensação que todos nós partilhamos, né? Quando você 

tem essa sensação, acho que essa pergunta acaba sendo respondida.   

Entrevistador: Não só de uma empresa, mas de uma escola, né? 

Colaborador 2: É... 

Entrevistador: ...e que te levava alegria e satisfação em todos os sentidos: no 

teu trabalho, no teu/na vida profissional, pessoal, como pessoa, como ser 

humano num todo, né? 

Colaborador 2:  Num todo. Num todo porque além de tudo na questão 

“carreira”, quando você fala na vida profissional, eu tive todas as 

oportunidades que eu quis, Jalmar. É... a quis trabalhar na engenharia, fui 

trabalhar na engenharia, tive a oportunidade. Depois de um tempo, a... quis 

trabalhar em treinamento, consegui trabalhar em treinamento. Eu tinha 

sempre as oportunidades pra me... me tornar feliz cada vez mais. Crescer, 

desenvolver.    

 

 

e) Oportunidade para a vida interior: esta dimensão abrange itens que estão 

relacionados ao modo como a organização respeita a espiritualidade e os valores espirituais 

do indivíduo (REGO; CUNHA; SOUTO, 2007; DIAS, 2004; BARCHIFONTAINE, 2010). 

Observou-se em todos os relatos de gestores e colaboradores que a cultura da organização 

pesquisada transcende, em muitos aspectos, os valores comuns de ética, moral, e princípios 

operacionais proporcionando satisfação, bem como ambiente propício ao desenvolvimento 

pessoal interno e da vida interior de seus empregados. Essa questão encontrou reforço nos 

relatos e depoimentos dos getores ao afirmarem que incentivavam a espiritualidade, 

colaboração, liberdade, responsabilidade, desenvolvimento de capacidades e respeito mútuos 

nos grupos de trabalho e nos colaboradores que diziam algo similiar em relação a seus 

gestores. Era um trabalho desenvolvido em conjunto entre gestores e colaboradores de forma 

simbiótica e fluídica, tornando-se algo natural em toda a organização. Podemos aferir estes 

pontos nos relatos abaixo, relativos às práticas diárias e modus operandi da companhia.   
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[...] É... eu te digo que essa espiritualidade, ela ultrapassava as fronteiras da 

empresa. Ela invadia os domicílios dos clientes, porque eles percebiam, eles 

viam no nosso semblante, na nossa atitude, na nossa forma de lidar com eles, 

a nossa forma de conversar, o profissionalismo, o respeito; eles viam 

nitidamente que nós éramos funcionários de uma empresa diferenciada. Era 

nítido isto aí […]. (COLABORADOR 2).  

Entrevistador: [..] As exigências da organização afetam/ ou afetavam 

negativamente sua vida, inclusive a interior ou contribuiam para você buscar 

desenvolver-se como profissional e como pessoa?  

Colaborador 2: A segunda opção, sem dúvida alguma. Nunca uma exigência, 

é...é... teve uma, uma situação assim, de ser encarada de forma ruim, porque 

as exigências eram inerentes ao cargo, e eram situações que você era 

colocado e que tinham que ser resolvidas.  

Entrevistador: É.... a empresa então proporcionava, não só um ambiente, mas 

também condições pra que vocês.... 

Colaborador 2: Ferramentas, condições, sem dúvida alguma. 

Entrevistador: Profissionalmente e pessoalmente também? 

Colaborador 2: Uma das empresas onde eu mais tive treinamento na minha 

vida, aliás, foi essa. Eu não tive outra empresa que é... participou da nossa 

vida tanto com treinamento como a “Empresa”. O treinamento era algo, é... 

rotineiro. Tudo tinha treinamento. TUDO! Até mesmo treinamentos de 

comportamento, até ético, né, de ética em negócios, por exemplo. Até a esse 

nível de tratativa chegava. Então, é.... sim, as ferramentas nunca nos 

faltaram. Quem precisasse evoluir num tema, entender melhor, tinha 

treinamento. Eu fiz diversos treinamentos, diversos, muitos mesmo.  

 

 

Segue-se ao relato do colaborador 2, o colaborador 1 reforçando o sentimento de 

identificação e satisfação interior, além de enfatizar uma visão positiva ante problemas e 

questões a resolver. Estes fatores denotam o sentimento de suporte e apoio que todos os 

empregados proporcionavam entre si:    

Entrevistador: Mas você também não acha que, apesar de você ter essa 

característica pessoal, e pelo que eu já conversei com outros entrevistados, e 

também nos happy hours, em tudo aquilo que a gente sempre passou, 

discutiu, trocava informação, isso era um pouco assim, característica comum, 

a gente sempre buscou ver o lado bom das coisas, o lado positivo das coisas. 

Isso você não acha também que, essa... essa dimensão de espiritualidade; a 

postura, a cultura da empresa também, num, num vinha de encontro a isso, 

num reforçava isso também em nós? E por sua vez nós, em relação a cultura 

da empresa, era uma troca? Porque, é.... diversas vezes, é.... conversando 

com colegas de trabalho, tudo, tal, é... a gente via que as pessoas sempre 

tinham uma perspectiva mais positiva, né? Aquela coisa de: “Poxa, 

ganhamos um limão, vamos fazer uma limonada”, né? Buscando sempre 

extrair o bom, por pior que tivesse algo ruim ou negativo aparentemente.  

Colaborador 1: É, é isso que eu quis dizer. É...  eu sempre fiz do... do....do... 

do... da limonada o suco, né? ou seja, do limão, o/o/a limonada, justamente 
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pensando nisso, porque EU sou assim. Eu tenho essa característica. Não sei, 

não sei, se outras pessoas têm?! Mas pra mim nunca influenciou o outro lado, 

assim de...de...de pressão, de coisa, assim. Eu sempre usei isso como 

aprendizado, né?    

Entrevistador: Agora, assim você acha que a.... os valores da empresa 

também contribuíam pra isso? Ou a cultura da empresa também contribuía 

pra isso?  

Colaborador 1:  A..... 

Entrevistador: pra essa tua visão? Pra essa tua postura?  

Colaborador 1: Com certeza, tá. Se eu ve/ se eu for pensar lá no C., no C.C. 

não, mas no G., por exemplo, né? ... que ele pensava dessa maneira, e ele 

trouxe essa cultura pra outras...é, com certeza. É diferente de... de se ter um 

gestor, falando de outras empresas que eu trabalhei, de... de que o cara não 

pensa dessa maneira.... Cara! Você também fica.... a, Ok?! Mas você, você... 

você simplesmente faz aquilo por, por ser profissional, né? Então, se 

influencia? Se essa é a resposta, SIM, influencia muito também. Influencia 

muito. 

 

 

 

 O gestor 1 ainda comenta: 

 

Entrevistador: Perfeito. Bem, dentro desse aspecto aí você acha que... é... 

hoje em dia devido a todo esse contexto, fatalmente, é lógico, problemas, 

resultados de ordem organizacional vão afetar tua vida interior. Mas pelo 

aspecto positivo você acha que os valores também da empresa, como foi 

perguntado aqui né, ajudaram a você se desenvolver como profissional e 

como pessoa também?  A “Empresa” te deu, digamos, através dos seus 

valores, da sua cultura... [...] 

Gestor 1:    Não, vou...vou...vou contar um caso particular. Vou me permitir 

a te dar... e aí você vai perceber que mesmo com dificuldade e etc, a cultura 

é muito forte. Aí você vai perceber no que eu vou te contar. Aí... do ponto de 

vista como você vai usar isso pra dentro do trabalho, te deixo a vontade pra 

você usar como você quiser. Mas o fato é... apesar de eu ter tido 19 anos de 

empresa, fiquei muito tempo fora e voltei como Diretor Executivo. Primeira 

coisa quando eu cheguei, é o respeito do que é o seguinte: olha... você não 

foi mandado embora, você saiu porque você tomou a decisão em virtude 

daquele movimento que tava acontecendo que você não concordava etc. 

então nós vamos respeitar o período anterior que você teve; que não tava 

escrito em lugar nenhum que a empresa deveria fazer isso. Não é norma, não 

tá na lei, não tá nada. Pra efeito de contar, por que quanto mais tempo de 

casa, é  maior o percentual, por exemplo, de deposito no plano de previdência 

privada. Então, eu entrei como se tivesse 20 anos de casa. Você acha que isso 

não é importante? 

Entrevistador: Nossa! Ninguém faz isso né?! 

Gestor 1:    Pois é! Vou te dizer mais. Ao final do ano, mudanças, redução e 

etc, eu tive uma... um bate papo muito longo com meu chefe, ele falou: Pô, 

L, eu precisava realmente que você... é... pudesse ter um direcionamento de 
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abrir uma empresa pra você fazer tudo isso que você vem fazendo etc. E 

ainda por cima, pra poder me ajudar a eu adequar a forma de eu empreender, 

a empresa ... ainda me concedeu o beneficio de uma empresa de 

outplacement. Pagou o outplacement pra me ajudar a eu me desenvolver 

nessa forma de como eu iria... é concatenar as ações pra eu empreender e 

montar a diretriz de como eu iria adotar essa simbiose com a empresa que eu 

tô hoje gerenciamento a impressão digital dentro de uma empresa que não 

tinha cultura nenhuma em cima disso, ou seja... tá no pacote como você 

lembra que existia? Não, porque a diretriz do pacote... é velado, não é, não 

tá na lei, não tá em lugar nenhum, mas existia um respeito a pessoas que 

tinham muito tempo de casa etc, de ter algumas coisas de benefícios e... eu 

não tinha direito nenhum a isso. Mas combinado e dito do que era minha 

diretriz, meu desejo de executar, caramba! É um benefício adicional que eu 

recebi. Então, quer dizer, faz parte ou não faz até hoje... 

Entrevistador: Faz. 

Gestor 1:    ... em cima de alguma coisa que não tá escrito em lugar nenhum? 

Claro que faz!  

 

 

 

f) Senso de Missão/Propósito de Vida: essa dimensão abrange itens que estão 

relacionados com o “sentido de préstimo à comunidade”, mas em nível interno e pessoal em 

que o indivíduo busca o sentimento de utilidade à sociedade relacionado a sua vocação e 

satisfação interna, no que ambos lhe proporcionam um sentimento de préstimo a sociedade e 

realização pessoal dentro e fora da organização (CAMERON et al., 2003; FRY et al., 2005; 

DIAS, 2004; BARCHIFONTAINE, 2010). 

 

g) Autorrealização: essa dimensão abrange todos os itens acima, mas em especial 

podemos dizer que seja uma extensão do “senso de missão/propósito de vida”, pois engloba 

um sentimento de completude e plenitude alcançado a médio e longo prazo, o que vale dizer 

como êxito, satisfação, sucesso e realização individual e profissional dentro e fora do 

contexto organizacional. Este sentimento mais do que os demais, abrange a realização pessoal 

e profissional nas dimensões física, emocional, mental, intelectual e espiritual (CAMERON 

et al., 2003; FRY et al., 2005; DIAS, 2004; BARCHIFONTAINE, 2010). 

Pôde-se constatar a presença dessas últimas duas dimensões nos relatos de gestores e 

colaboradores nos quais os fatores satisfação no trabalho, e sentido de utilidade à comunidade 

eram transcendidos por uma visão mais ampla na qual um senso de missão/propósito de vida 

e autorrealização a longo prazo ganhavam vulto em relação a vida de cada membro da 

organização. A realização pessoal e profissional, em uma perspectiva mais ampla ganha 

contornos de missão e propósito de vida, bem como de auto-conhecimento, auto-satisfação e, 
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consequentemente, de autorrealização dos funcionários em todas as instâncias da vida, a dizer, 

nos aspectos profissional, pessoal, mas também emocional, intelectual e espiritual. Vale dizer, 

um sentimento de completude e de missão comprida. Dessa forma foi possível atestar estes 

aspectos nos relatos abaixo quando gestores e colaboradores dão testemunho desses 

sentimentos e visão humana de si e do que realizaram.  

 

Entrevistador:  [...] Sua vida interior encontra espaço para ser cultivada na 

organização? 

Gestor 1: Ah... deixa eu ver se eu entendi. Minha... minha... quando se fala 

sobre minha vida interior seria a... a... o compartilhamento em si... 

Entrevistador: No sentido de realização, de completude, de satisfação. 

Gestor 1: Ah...  

Entrevistador: De, como você falou, de você ter novos conhecimentos, novos 

desafios, e isso te ...poder te trazer essa... essa... 

Gestor 1: Entendi. É... é o tal negócio.  

Entrevistador: Esse desenvolvimento, essa realização, essa expansão, essa 

evolução interna. 

Gestor 1: Tá. Ah... mas existem coisas que f... que pro...provocam uma certa 

contribuição na sua vida e essas você...é... é importante para o seu 

crescimento pessoal que essas coisas que você... é... acaba vivenciando na 

sua carreira, na sua vida pessoal, etc, que elas sejam preservadas como lições 

que vão te elevando espiritualmente e... é... na interação com seus amigos, 

com a sua família, com o seu trabalho é... vão te trazendo pra um patamar 

mais aprimorado como ser humano, como profissional e etc. [...] 

 

O gestor 1 adicionou ainda os comentários abaixo que evidenciam sua identificação 

com os valores, missão e propósitos corporativos:  

[...] Mas eu continuo acreditando que do ponto de vista de conduta e 

estratégia tem mais aderência com a minha postura, a minha forma de atuar 

pessoal e profissionalmente. Então é uma simbiose, é uma escolha, eu escolhi 

isso, não é... não é uma oportunidade que alguém me deu[...] (GESTOR 1). 

[...] Então... é... o respeito àquilo que é o que eu acredito, transcende o... a 

“Empresa”, mas faz parte dela. Aliás, perdão! Transcende o que a “Empresa” 

deseja, mas a minha decisão a “Empresa” está, de alguma maneira, integrada 

e pegando carona na minha decisão, sem dúvida![...] (GESTOR 1] 

 [...] Tem a ver com resgatar valores que estão adormecidos, ou se 

adormecendo, ou morrendo, ou não., ou precisam ser re-energizados do 

ponto de vista de honra, do que quer que seja. E que no fundo no fundo todos 

os seres humanos são alimentados em cima de valores em que se alguém não 

fizer alguma coisa... caramba!  É... é... é... muitos desses valores vão se... 

adormecer ou vão se apagar. Eu vou lutar contra até morrer.[...](GESTOR 

1).  
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O colaborador 1 afirmou:  

Entrevistador: Vida interior é justamente você.... vamos colocar de uma 

forma mais simples: você ter os seus valores, os teus princípios, a tua 

filosofia de vida, e você perceber, é... o que você é? o que você tá 

desenvolvendo? ou seja, o que você é? Da onde você veio? o que você é? pra 

onde você vai?  

Colaborador 1: Isso é “uma via de mão dupla”.  

Entrevistador: É... é... é... como é que eu posso te dizer? Que faz com que 

você se sinta, crescendo, evoluindo... 

Colaborador 1: .... da mesma maneira.... 

Entrevistador: .... buscando um autoconhecimento, uma autorrealização. 

Colaborador 1: É... da mesma maneira que eu falei que você tem que 

acreditar naquela/daquela... dos princípios da organização, tudo... você 

também.... o inverso é a mesma coisa, ou seja, é... você traz isso, né?... da 

sua educação, da sua família, né? Então você tem seus princípios, você tem 

seus né?... sua ética, e isso você traz pra organização também. Isso é “uma 

via de mão dupla” .... é “uma via de mão dupla” .... o tanto que.... o conflito 

“bate” exatamente quando você.... a empresa... imagina aquela época que nós 

trabalhamos lá, né? Onde a gente .... se viesse uma pessoa que não acreditasse 

em nada daquilo que.... ela ia “bater de frente”, né? Então, é... é... “uma via 

de mão dupla”, ou seja, essa parte interior, com certeza. 

 

Entrevistador: [...] Você se identifica com a missão, propósito e valores da 

organização? 

Colaborador 1: Sim. Isso desde o início. É aquilo que você até comentou: da 

indução, da... da... exatamente no... no... no dia que cê foi contratado: “Oh, a 

missão é essa, essa e essa”. E eu acreditei naquilo.  

Entrevistador: mas e minn... 

Colaborador 1:  .... a partir do momento que eu acreditei e aceitei. 

Entrevistador: Hahaha. 

Colaborador 1: Hahaha... o tanto que... até... até hoje. Se você for entrar lá.... 

lá na “Empresa”, na porta de entrada, após a recepção, tem um painel, onde 

tá lá: “missão e valores”. E é o mesmo, desde a sua fundação. Ou seja, não 

se muda.  

 

Em relação aos comentários do gestor 1 e colaborador 1, o gestor 2 e colaborador 2 

evocam em seus comentários as mesmas percepções e sentimentos de seus colegas:  

 

 

Entrevistador:  Você acha então, que esses valores, é... digamos assim, que 

a... como comentei, de missão, propósito, desempenho, engajamento, 

autorrealização, autoconhecimento, colaboraram prum, prum esforço à mais 

que por vezes você teve que fazer ou faz, e que isso ao mesmo tempo, te 

ajuda tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Isso colaborou/colabora 

ainda?  
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Gestor 2: Colabora. Principalmente na questão da..., da... autoestima, né, e 

da realização, porque ....quando...as empresas hoje são empresas de 

resultado, quando você consegue os resultados, isso te dá uma satisfação 

pessoal, entendeu? E... então, você precisou se estruturar, pra fazer com que 

aqueles resultados viessem. É...então, é...o prazer de você saber que fez algo 

de bom, e que conseguiu colaborar, pra que a empresa crescesse, ou 

aumentasse as vendas, ou ganhasse um negócio, né, este prazer, é um prazer, 

que eu não sei, se todos os tipos de profissionais podem ter, mas, é... quem 

tem isso na veia, isso principalmente o pessoal de vendas, por exemplo, o 

time de vendas, de marketing, é... isso acaba sendo bom pro desenvolvimento 

profissional sim.  

 

Entrevistador: [...] Você se identifica com a missão, propósito e valores da 

organização?         

Colaborador 2: Sim. Totalmente.  

Entrevistador: De que maneira Paulo? 

Colaborador 2: Eu acho que aquilo que é... 

Entrevistador:  Pra te ser mais claro assim... se sentia que a organização ela 

tinha uma missão, um propósito em si, não só pra ela, mas com relação a 

comunidade, a sociedade onde ela estava incluída, e você se sentia parte 

disso? 

Colaborador 2: Total, total. O que acontece assim, o...é... eu me lembro muito 

claramente que... eu vou dar um exemplo disso que eu falo: quando eu fiz o 

meu treinamento em Leesburg no... tinha oito meses de companhia. Fiz meu 

primeiro treinamento fo/fora do Brasil, em Leesburg. Foi colocado pra gente 

o seguinte: “Olha, se você tiver no teu/ no teu momento de lazer lá nos 

Estados Unidos, tá em alguma loja comprando alguma coisa e alguém não tá 

te entendendo direito, até porque você é brasileiro, tem dificuldade com a 

língua, é natural, tal, e alguém te perguntar onde trabalha, MOSTRE O SEU 

CRACHÁ. Eu me lembro muito bem dessa regra, MOSTRE O SEU 

CRACHÁ, porque a pessoa vai entender que você trabalha numa “Empresa”. 

Era essa, esse o valor que a comunidade tinha por uma empresa conhecida 

por “Empresa”. Não era uma empresa qualquer. É simplesmente, uma das 

grandes empresas que construiu os Estados Unidos, e que tinha um valor 

dentro da sociedade, que era algo que ia/transcendia muito ao valor 

financeiro da empresa, o valor de ética, o valor da/do, da empresa para o país. 

Então, é... quando você faz parte de uma empresa dessa, você fala: “Nossa! 

Basta mostrar meu crachá, né?!, que a/o tratamento vai mudar, né? Era bem 

isso mesmo. Você mostrava um crachá seu, você: “Pô, não, opa! Você é um 

funcionário da “Empresa”. Era algo que transcendia. Então, é.... não sei se 

eu consegui responde, mas... 

Entrevistador: Sim, sim... 

Colaborador 2: ... eu acho que um exemplo que eu me lembro muito claro na 

minha cabeça é esse. A força da, da, do nome da empresa, sabe, você pô, 

trabalha na “Empresa”. Era algo totalmente diferenciado.  

Entrevistador: Certo. É o que a sociedade... ela entendia que era uma empresa 

séria, comprometida, de valores. 

Colaborador 2: É exatamente isso, é exatamente isso, exatamente isso. É... é 

uma identidade nacional, não mais uma empresa. Não, é uma empresa que 
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traz uma identidade para o país, senão para o mundo.    

Entrevistador: E isso também acontecia aqui no Brasil? 

Colaborador 2:  Acontecia. Você vê que aqui no Brasil a palavra “Empresa”, 

virou sinônimo de cópia, né? Ah! Tira uma “xxxxx”, não? Até hoje, o verbo 

“xxrocar”.  A gente sabe dessa história. É, você vê que a empresa criou 

naturalmente uma identidade. É...ela não impôs isso nunca. É... foi algo que 

foi reconhecido pela sociedade. E a marca em si, né, os produtos da empresa, 

sempre foram muito bem reconhecidos Jalmar, sempre foram de vanguarda. 

Foram coisas que as pessoas aprenderam a respeitar, né, a marca. Admirar 

aquilo. 

 

 

 Dessa forma, a análise documental e entrevistas nos permitiram identificar e constatar 

que a cultura organizacional da empresa, em seus valores e práticas quotidianas, incentiva a 

prática da espiritualidade no ambiente de trabalho, contemplando as dimensões de 

espiritualidade enunciadas por Rego, Cunha e Souto (2007) e por Cameron et al. (2003) e Fry 

et al. (2005).  

 

2. O Incentivo da prática da espiritualidade no ambiente de trabalho: a ação dos 

fundadores e gestores da organização. 

Tendo em consideração que a cultura organizacional começa sua formação na 

fundação da organização, contendo características da personalidade de seus fundadores 

(GARTNER, 1989; DALKIR, 2005; SCHEIN, 1985, 2009), pôde-se comprovar na 

organização pesquisada que tais elementos e teoria se confirmam, pois ao se questionar como 

se iniciou a prática da espiritualidade na organização, alguns gestores e colaboradores 

disseram vir do fundador da companhia no Brasil, em consonância com os valores da matriz 

e de seu fundador nos EUA. Essa cultura contendo fortes elementos e dimensões da 

espiritualidade, ao que parece, sempre foram parte da companhia desde a fundação nos EUA 

e no Brasil, e fonte de diferenciação em relação a outras companhias no mercado, sendo um 

forte fator de identificação da cultura da companhia durante décadas até os dias de hoje.  Com 

base na análise documental, bem como nas entrevistas e na historicidade oral da organização, 

pôde-se constatar que características da empresa, visando o bem comum, o respeito ao ser 

humano, bem como sua contribuição nos aspectos social, humano, espiritual e até ambiental, 

sempre foram uma constante em sua cultura e mantidos ainda atualmente.  
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Pôde-se constatar estes fatos nos relatos abaixo:  

 

Entrevistador: Ah... perfeito. Bem, vamos para a terceira questão, aqui. Você 

sabe dizer quando a prática de espiritualidade no ambiente de trabalho 

começou na Organização? 

Gestor 1: É... aí é complicado porque eu entrei... eu comecei a trabalhar na 

“Empresa” em 1989... e já... a Companhia já estava há mais de 20 anos no 

Brasil e já era assim. Então, é... no Brasil, pelo menos, eu não sei dizer se já 

era desde o nascedouro, não sei. Acredito até que sim, porque o G., que era 

o presidente da “Empresa” no Brasil, ele até faleceu naquele ano que eu 

entrei, mas todo mundo dizia que a “Empresa” tinha a cara do G.. Portanto, 

eu entendo e acredito que uma pessoa com... um...um caráter, um espírito, 

um... um... uma diretriz que ele trouxe para a organização como um todo e 

acabou, de alguma maneira, impondo e implementando que acabou de 

alguma forma perpetuando isso ao longo da história, acredito que já existia 

e acredito que continua existindo. No entanto, não está desatrelado do que é 

a diretriz corporativa mundial. Tem muita aderência, tem muita similaridade. 

Então, é por causa do G.? Não! Mas eu acho que ele soube fazer bem de 

colocar isso para que a... a máquina “Empresa”, desde o nascedouro já tivesse 

uma cara, uma roupagem, alinhado com o que a Companhia já existia fora 

daqui.  

 

Entrevistador: Você sabe dizer quando a prática de espiritualidade no 

ambiente de trabalho começou na organização? 

Gestor 2: Eh... eu acredito que ela... ela... tenha começado, o Brasil tem uma 

questão bastante específica. Apesar da cultura “Empresa”, ela vir... é uma 

cultura americana, é... e o americano é muito mais criterioso, quando vai 

formar uma empresa, até por conta das regulamentações, das leis americanas, 

e tal, mas eu acho que o Brasil teve uma grande sorte, é.... o primeiro 

presidente da “Empresa”, foi S.G., e o S.G.  ele conseguiu implementar essa 

cultura, é... em 1965... a “Empresa” começou aqui no Brasil, ele 

implementou essa cultura, já utilizando a declaração de valores da 

“Empresa” americana, adaptadas ao Brasil, e disseminando isso para, ah... 

durante o crescimento da empresa. Então, todos que entravam na empresa, 

viam naquele exemplo, uma forma de comportamento, né, e´... tem até um 

caso, bastante emblemático assim, me contaram isso uma vez e eu guardei 

isso pra mim até hoje, que havia um jantar de confraternização, em que tava 

o presidente, o S.G., né, então, nesse jantar de confraternização, é.... estavam 

funcionários de todas as áreas, desde um funcionário mais simples, até os 

mais graduados.... 

Entrevistador: Era H.S.G.? 

Gestor 2: H.S.G., exato. E.... então seja, essas pessoas, é... de funções até... 

iniciantes, e tal, é...não tinham acesso, por exemplo,  a restaurantes de luxo, 

então serviram por lá,  era se não me engano, caranguejo ou lagosta, alguma 

coisa desse tipo, e ele viu que ninguém comia, algumas pessoas não comiam, 

então ele se levantou da mesa, e falou assim: “Pessoal, deixa eu explicar pra 

vocês, como é que como isso aqui”. E ele mostrou, como é que pega lá a 

perna do caranguejo, lá do... da lagosta, e a partir daí, todo mundo começou 

a pegar aquilo na mão e comer da forma mais simples do mundo, entendeu? 
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Então, imagino, o quanto isso num foi, num fez a formação de pessoas que 

nunca tiveram aquele acesso a esse tipo de situação, não é, né. 

Entrevistador: Situação.... legal. 

Gestor 2: Tá... infelizmente ele faleceu, né, de... não me lembro exatamente 

quando, mas os seus sucessores brasileiros, mantiveram muito firme tudo 

isso,... essa cultura do H.S.G.. É.... e depois é que quando veio, começaram 

a aparecer alguns presidentes de fora, isso tendeu a mudar um pouco, porque 

vinha uma cultura diferente.    

 

Vê-se ainda que essas características da fundação da empresa nos EUA foram 

replicadas com extrema eficiência e consciência na fundação de sua filial brasileira e 

mantidas por meio de uma cultura forte e gestores conscientes e comprometidos com essa 

cultura de forma imutável e ininterrupta por décadas, apesar de, em alguns momentos, certos 

valores da cultura organizacional haverem sofrido reveses por ocasião de cenários 

socioeconômicos e de líderes contrários a ela.  Assim sendo, mesmo por vezes enfrentando 

um cenário hostil, a cultura e valores organizacionais de seus fundadores, a cultura e valores 

da empresa se mantiveram, e ainda se mantêm até hoje, como podemos contatar nos relatos 

abaixo:   

 

Entrevistador: Me diga uma coisa, a gente olhando, pesquisando na internet 

tudo, a gente vê que a origem da “Empresa” foi com o C.C. junto com a H.. 

Ele um advogado e, se não me engano, físico né, queria fazer cópia de 

processos... 

Gestor 1: ahã...ahã... 

Entrevistador: ... que demoravam semanas, meses. Ele queria ter um meio 

que você pudesse copiar...   

Gestor 1: ahã...ahã... 

Entrevistador: ... de forma automática isso. Teve ... oito anos de pesquisa até 

se juntar com a H., que era uma empresa de cunho filantrópico, pra puder 

fundar a “Empresa”, etc. você acha que esse espírito do H.S.G., ele conseguiu 

alinhar muito com as histórias que ...que se fala do C.C., isso aí nos happy 

hours... que a gente tinha e tem, se fala muito...  

Gestor 1: É... 

Entrevistador: ... que ele era uma pessoa muito altruísta, muito buscando 

fazer alguma coisa de bem a humanidade, de... considerar o ser humano, nos 

seus potenciais, capacidades e poder desenvolver. Você acha que o H.S.G. 

conseguiu trazer isso e embrenhar, e perpetuar isso na empresa? 

Gestor 1: Eu acho que sim. Sinceramente, acho que sim. Porque... é... eu 

sinceramente acredito que uma empresa, que a... “Empresa” do Brasil era 

uma filiada da empresa macro mundial. Mas é... você buscar do zero, criar 

uma filiada num outro país, que a cultura do pais é antagonicamente diferente 

do que era a cultura, por exemplo, dos EUA ou de outras localidades, como 

Europa, etc, que sempre foram o... os... os grandes berços né, de resultado da 
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empresa, mundialmente falando. Não é fácil você imaginar como que você 

vai pegar algo que vem de fora, que tem uma cultura é... organizacional 

implementada já há um tempo, que traz a reboque elementos que estão ali 

cascateando isso para os seus colaboradores que estão vindo de culturas 

diferentes da que são...do Brasil. E você pegar isso e trazer para uma 

realidade em que, respeitando a cultura local, a maneira como que o 

brasileiro tem como comportamento e o que que é... você precisaria adotar 

de... de... práticas e diretrizes para que uma harmonia fosse encontrada, e 

equilibrar culturas organizacionais que deveriam ser razoavelmente 

semelhantes, com culturas ambientais antagonicamente diferentes. Eu 

imagino dizer... eu... eu não conheci pessoalmente, eu o vi uma vez, mas não 

conheci pessoalmente, o H.G.. Mas eu adoraria ter conhecido porque, pelo 

que dizem, era uma pessoa ímpar. E acredito eu que é... esse desafio que ele 

talvez tenha dado, esse... esse pontapé inicial para a “Empresa” no Brasil. A 

grande habilidade dele tenha sido isso, como acomodar algo que vem num 

ambiente corporativo vindo de fora, acomodando a cultura local pra que é... 

a harmonia entre esse... esses dois balanceamentos encontrados pudessem ter 

ainda um equilíbrio que pudesse manter a convivência como é ainda na 

“Empresa” do Brasil até hoje, há mais de 50 anos.  

Entrevistador: Você acredita, na realidade, que apesar de você ter esse 

contexto um pouco antagônico, é... esses valores, e... é.... essa... essa cultura, 

essa dinâmica provavelmente se perpetuou em cima de pontos em comum, 

como, sei lá: colaboração, é... espírito de família, de missão, de propósito... 

Gestor 1: Respeito ao cliente. 

Entrevistador:  O respeito ao cliente. 

Gestor 1: O detalhe de você conseguir colocar à frente de qualquer coisa a 

satisfação do cliente sempre foi um dogma, como algo o mais importante do 

mundo. A satisfação do cliente, a satisfação do cliente, a satisfação do 

cliente. Então, essas pessoas... 

Entrevistador: Isso, diga-se de passagem, cliente externo, interno que se 

tratavam... 

Gestor 1: Exato. 

Entrevistador: ... intra-departamentais, né. Que um... 

Gestor 1: Exatamente. 

Entrevistador: ... colega falou num happy hour e que... é... tem outro detalhe, 

é... se falava disso na década de 90 quando nem satisfação total do cliente 

se... 

Gestor 1: Esse é o ponto. 

Entrevistador: ... se... (risada) se estava em voga como é hoje, né?! 

Gestor 1: Existia... existia um... algo inovador que era, acho que não é da tua 

época ainda, o “projeto clientar”. O “projeto clientar”, nossa, foi copiado 

literalmente por N entidades e organizações para tentar fazer com que as...as 

pessoas se... se... absorvessem esse conceito e usassem em qualquer interação 

que tivesse, no... nos colegas, nas pessoas de outras áreas que era justamente, 

clientar dentro da “Empresa” naquela época virou um verbo. Clientar, vai 

além do que é colaborar, interagir, não é clientar. É tratar qualquer pessoa 

com a qual você se relaciona como um cliente. E isso, é da organização.  
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Corroborando com o gestor 1, o colaborador 1 ainda destaca:  

Entrevistador: [...] Você sabe dizer quando a prática de espiritualidade no 

ambiente de trabalho começou na organização? Foram com os seus 

fundadores? Foram na fundação da “Empresa” aqui? Você tem alguma ideia 

disso? 

Colaborador 1: Quando eu entrei, é... quando eu entrei em 91, o que que.... o 

que que eu ouvia todos, né, os gestores conversando e falando: que isso veio 

realmente com o fundador. Tá? Então, ele tinha. Tanto que se chamava-se “a 

mãe”, “a mãe, Empresa”, a mãe “isso”, né? Tinha aquele apelido, né, da 

“mãe”, a “mãe” “Empresa”. É... então isso funda/onde ele, né? E..... ele tinha 

esse perfil já, né? De tratar os funcionários dele, como deveria ser tratado 

dentro desse espirito, né? 

Entrevistador: De ter parceiros ali, de uma causa? De um propósito, de 

alguma coisa? 

Colaborador 1: Exatamente. Isso pelo que eu conversei se falava-se muito 

bem, né, do... do fundador da “Empresa”.  

Entrevistador: Do C.C., né? 

Colaborador 1: Não, não, do fundador da “Empresa do Brasil”. 

Entrevistador: Mas no Brasil, do H.S.G. E você acha que o H.S.G. também, 

é... ele... ele conseguiu absorver e trazer boa parte do... do espirito do 

fundador da “Empresa” mesmo, que foi o C.C.? porque se falava muito que 

o C.C., é... havia ganhado muito dinheiro, com a invenção do... do.... sistema 

xero/xerográfico, mas que no final da vida dele, por exemplo, ele sempre foi 

muito humano, ele sempre colaborou, e patrocinou, e financiou diversas 

iniciativas dentro da empresa e fora da empresa, e que disseram que quando 

ele faleceu, ele deixou parte da fortuna dele pra mulher e os filhos ficarem 

bem, mas 90% da fortuna dele, ele doou durante a vida e doou o resto, depois 

que morreu. Não sei se você conhece essa história? 

Colaborador 1: Não. Não conhecia essa história. É.... aí falando pelo, pelo, 

pelo, pelo G., eu creio que sim, porque é... ele tinha todo... ele tinha todo um 

método de... de.... humano mesmo. De cumprimentar todas as pessoas, 

independente, né, do cargo dela... né? Então ele, ele ia cumprimentar do 

copeiro, do, do, do faxineiro, ao gerente, ao diretor, na época e isso cresceu 

com ele, e a empresa cresceu com isso, né?  E aí, e que, com o passar do 

tempo foi se perdendo. Mas é... respondendo sua pergunta, VEIO SIM! Eu 

acho que a empresa, ela é “a cara do dono”.     

Entrevistador: Tá. Muito bem. Perfeito. Então quer dizer, vem desde o início 

mesmo da... da... da empresa, né? 

Colaborador 1: Vem desde o início... desde o início. 

 

Com relação ao referencial teórico adotado, pôde-se constatar que os fundadores da 

organização nos EUA e no Brasil, conseguiram reunir em torno de si líderes, gestores e 

colaboradores que acreditavam, e ainda acreditam, nos valores e ideais corporativos levando 

a cabo o empreendimento e sustentando-o ao longo dos anos (OLIVEIRA, 2001; SCHEIN, 

2009).  
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Os gestores, quando interpelados a respeito da responsabilidade de preservar a cultura 

organizacional e seus valores (SPINK, 1994; FREITAS, 2013), afirmaram “herdar” uma 

cultura de seus superiores e de uma forma natural e fluida, manterem-na. Sendo assim, pôde-

se asseverar que a prática e o incentivo da espiritualidade no ambiente de trabalho era algo 

praticamente inerente à cultura e aos valores da companhia.  

 

Pode-se verificar isto nos cometários abaixo:  

 

Gestor 1: Então, tem a ver com a cultura e com a energia, a espiritualidade 

da empresa? Claro que sim! Porque eu não vejo isso escrito em lugar 

nenhum. Isso num... num tá em treinamento nenhum. É no dia a dia que você 

percebe né, na maneira com que as pessoas interagem e no quanto existe uma 

mão no ombro por causa que você tá mal por causa que tá acontecendo 

alguma coisa em casa. Não... não... pô... coisas desse tipo é... fazem parte de 

diferenciais que em outros lugares que eu já trabalhei também, entre idas e 

vindas, não existem. Portanto, são parte inerente de algo que vem de cultura, 

espiritualidade, como a gente quiser chamar que, na minha opinião, tá muito 

além daquilo que a diretriz de missão e visão e como chegar no número na 

ponta, no final do mês.  

Entrevistador: Seria uma gestão mais humanizada, ver o colaborar ali, o 

subordinado, empregado enfim, qual o nome que seja, como uma pessoa 

inteira né, no aspecto... 

Gestor 1: Exatamente. 

Entrevistador: ... profissional, mas também emocional, intelectual em termos 

de capacidade, mas também espiritual em termos de anseios, de valores, etc. 

É você poder enxergar isso e poder abraçar, amalgamar isso e também se 

expor né... 

Gestor 1: Exatamente. 

    

Os gestores expõem em seus relatos acima valores tão fortes da cultura 

organizacional, que fica evidente como a empresa era humanizada, valorizando a vida interior 

e os valores das pessoas, bem como seus anseios, expectativas e ideais. 

Essa forma de praticar a espiritualidade por meio da cultura organizacional fica mais 

claramente evidenciada em seus valores, histórias e mitos, sagas e heróis, bem como por meio 

do clima organizacional, sua transparência na comunicação, seus ritos, rituais e cerimônias 

de incentivo, reconhecimento e premiação (FREITAS, 2013).  

Todos estes elementos da cultura organizacional são manifestados na companhia de 

forma concreta e simbolizam as principais crenças e ideiais da corporação (DEAL; 

KENNEDY, 1982; DALKIR, 2005; FREITAS, 2013). 
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Adicionalmente, constatou-se que na cultura da organização, a disponibilização de 

ferramentas e treinamento para a aprendizagem, reciclagem e veemente consolidação dos 

valores e cultura organizacionais, é uma constante em todos os níveis hierárquicos da 

empresa.  

Pode-se verificar a veracidade deste aspecto nos relatos de gestores e colaboradores 

abaixo:  

É um diferencial competitivo, e eu acho que também, é um grande desafio, 

na manutenção dessa.... dessa estrutura, Ok?! Por que? É.... a empresa 

ela...ela....a... ela tem declarado, né, ela.... tem dentro da sua estrutura, dos 

seus conceitos, é.... em toda a documentação que ela gerou nessa...nesse, 

nessa história ao longo de vários anos, né, é... quando uma pessoa nova entra, 

por exemplo, ela tem acesso livre a tudo isso, e as vezes até mais, existe até 

uma certa obrigação, de você ser treinado e ser certificado, em questões 

principais como o caso de ética, por exemplo, entendeu? (GESTOR  2).  

 

Entrevistador: É.... a empresa então proporcionava, não só um ambiente, mas 

também condições pra que vocês.... 

Colaborador 2: Ferramentas, condições, sem dúvida alguma. 

Entrevistador: Profissionalmente e pessoalmente também? 

Colaborador 2: Uma das empresas onde eu mais tive treinamento na minha 

vida, aliás, foi essa. Eu não tive outra empresa que é... participou da nossa 

vida tanto com treinamento como a “Empresa”. O treinamento era algo, é... 

rotineiro. Tudo tinha treinamento. TUDO! Até mesmo treinamentos de 

comportamento, até ético, né, de ética em negócios, por exemplo. Até a esse 

nível de tratativa chegava. Então, é.... sim, as ferramentas nunca nos 

faltaram. Quem precisasse evoluir num tema, entender melhor, tinha 

treinamento. Eu fiz diversos treinamentos, diversos, muitos mesmo. 

 

 

Dessa forma, conclui-se que na concepção dos gestores e até mesmo de seus 

colaboradores, o incentivo às dimensões da espiritualidade contidos nos elementos da cultura 

organizacional era um fator existente e constante não só na cultura organizacional, mas 

também em seus processos, procedimentos e modus operandi como um todo.   

Esses aspectos da cultura organizacional, como colaboração, espírito de equipe, 

treinamento, prontidão, respeito aos valores e capacidades pessoais, bem como a valorização 

do ser humano como um todo – visão holística do ser humano – (DIAS, 2004), por parte dos 

gestores, iniciando-se com os fundadores, tornaram-se características básicas para o 

desenvolvimento da espiritualidade no ambiente de trabalho, como também para a 

manutenção desta na cultura da organização a longo prazo. Os fatores “confiança” e 

“transparência” eram existentes em todos os relacionamentos pessoais, profissionais e 
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hierárquicos reforçando ainda mais a cultura presente (DALKIR, 2005), como pode-se 

averiguar no relato do colaborador 2 abaixo:   

 

Ninguém, ninguém Jalmar, que tivesse uma boa ideia, que ajudasse a reduzir 

a tarefa, de forma a torná-la mais eficiente, menos cansativa, e ao mesmo 

tempo trazer bons resultados, ninguém “escondia isso na manga”. Isso era 

uma coisa, que era, era... se fazia questão de divulgar. Então assim, a 

informação, ela era algo pra todos, como se fosse o ar que todos respirassem, 

que todos respiram. É uma coisa que era vital. Ninguém deixava 

de..de...de...de... passar uma informação adiante. Não tinha o “Ban, Ban, 

Ban”, o “Grande Idealizador”. Você tinha pessoas que colaboravam, traziam 

ideias, e faziam questão que aquilo ajudasse a TODOS, não a somente a ele. 

Então, se espiro/espiritualidade é isso, SIM! (COLABORADOR 2).  

 

  

 Adicionalmente, esses fatores acabaram por incentivar o sentido de préstimo à 

comunidade, bem como incentivando e abrangendo o alinhamento dos valores do indivíduo 

como os da organização, proporcionando ainda oportunidades para a vida interior, alegria no 

trabalho e um forte e eficaz senso de missão, propósito e autorrealização (REGO; CUNHA; 

SOUTO, 2007).  

 

3. A espiritualidade no ambiente de trabalho: a percepção dos colaboradores quanto 

às dimensões da espiritualidade na organização.  

 Do mesmo modo que os gestores, os colaboradores da organização foram 

interpelados por meio de entrevistas semiestruturadas e apresentaram uma percepção positiva 

quanto à espiritualidade no ambiente de trabalho, pois ao serem questionados se a 

espiritualidade os ajudava e afetava positivamente, todos concordaram que sim.  

 

Entrevistador: [...] A prática da espiritualidade existe no ambiente de 

trabalho? Se sim, como você a define? Então, se você acha que existiu e ainda 

existe, ou não existe mais? E se existiu e existe, como é que você poderia 

defini-la, com relação a... ao ambiente que você teve na “Empresa”? 

Colaborador 1: É.... na... na “Empresa”, sim, existiu. É.... acho que até dois 

mil/até quando eu saí, a primeira vez que eu saí ainda tinha bastante dessa 

prática que a gente co/de espiritualidade, ou seja, as pessoas “se pensavam 

em grupo”, “se ajudavam”; é... tinha todo um.... tinha todo uma preocupação 

vinda desde/a, do RH, até o funcionário mais humilde. Então, a gente via 

muita união […] 

 

Entrevistador: [...]  Certo. É.... então no caso, você, você acha que a 
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espiritualidade se caracterizava aí, é... por esse “espírito” de, de pensamento 

coletivo, de você buscar “um bem maior”, um objetivo maior?  

Colaborador 1: Exatamente. Não se pensava só no indivíduo. Se pensava no 

“todo”.  

 

Contudo, ao se perguntar aos colaboradores se o incentivo à espiritualidade 

permanecia na organização eles disseram não acreditar ser mais incentivado na empresa, ao 

menos não como antes. Alegaram que a espiritualidade se perdeu em parte, devido a 

mudanças estruturais na empresa a partir de 2004/2005 causadas por fatores econômicos e de 

mercado. Depois decresceu mais acentuadamente a partir de 2008/2009 com a terceirização 

do corpo técnico. Acrescente-se a isso, a mentalidade das novas gerações que não possuem a 

mesma mentalidade dos colaboradores mais antigos, ou ainda de pessoas, que na procura por 

melhores resultados, muitas vezes deixam valores éticos de lado, buscando para sí vantagens 

ou resultados em detrimento do coletivo. Mesmo assim, ante a estes fatores negativos, os 

colaboradores disseram que a espiritualidade permanece na empresa, havendo um esforço 

contínuo por parte da organização para mantê-la.  

 

Entrevistador:  A partir de que ano, mais ou menos, você acha que isso foi se 

perdendo? Se perdeu um pouco? Se perdeu muito? Se perdeu num todo? Se 

recuperou depois?  

Colaborador 1: Se perdeu... Não. Se perdeu parcialmente. E foi se perden/ se 

foi perdendo até ficar somente em algumas pessoas esse pensamento, tá? [...] 

 

É.... e....aí eles pediram pra mim reavaliar tudo, mas já nessa época, aí... aí 

falando de 2009, 2010, já não se tinha mais aquela preocupação em tentar 

melhorar, é... melhorar a performance, ou isso, ou aquilo, né? e  pensava-se 

mais na/no resultado propriamente dito. Até pela própria pressão, que na 

época a “Empresa” tava tendo, com relação a... a.... aos problemas é... de 

bolsas, de...que tava tendo na época (COLABORADOR 1).   

Entrevistador: Então, quer dizer, na realidade você vê que a cultura passou 

aí, esses valores.... passaram.... é.... esses valores ligados à cultura 

organizacional? Essa dimensão da espiritualidade começou a perder força, 

a... a.... se descaracterizar, justamente em idos aí, de 2009, de 2010, pela 

mudança na chefia?... 

Colaborador 1: 2009, 2010....tz,, 2004, 2005.  

Entrevistador: Tá, 2004, 2005. 

Colaborador 1: 2004, 2005. 2009, 2010, foi quando já tavam me chamando 

pra voltar lá.  

Entrevistador: Tá, tá.... 

Colaborador 1: 2004, 2005.  
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Entrevistador:  E... justamente, é... já perdendo, essa, essa, essa característica 

e buscando mais resultados aí, de curto prazo, e não manter..... 

Colaborador 1: É... você pensava... é... 

Entrevistador: ....seu capital intelectual?  

Colaborador 1: Exatamente. Então aí, foi aonde/houve a terceirização da 

assistência técnica. Aí foi onde se terceirizou tudo que, que o cliente, é... nas 

pesquisas que tinham quando na época de impressão eletrônica, não é? É.... 

se/ o cliente pres/é.... ele, é... agradava mais o cliente, né? que era justamente 

a.... a... assistência técnica como um grande “forte”, um grande/uma grande 

fortaleza que a “Empresa” tinha. Ao você terceirizar isso, você perdeu isso. 

[...] 

Entrevistador: [...] Você acha que a organização incentiva, ou incentivava a 

prática da espiritualidade no ambiente de trabalho? Se sim, por que e como? 

Colaborador 2: Eu acho que é justamente essa questão.... Ela incentivava 

sim! É.... eu tô... óbvio, que eu acho que o nome na época não era 

espiritualidade, né, é uma coisa interessante. Hoje sim, é.... tô gostando dessa 

entrevista, até porque, ela tá trazendo um conceito. Tá dando um nome, né, 

a um conceito que é algo que a gente praticava. Mas assim, é.... SIM, ela, ela 

fomentava isso, acho naquilo que eu falei, a partir do momento que ela te 

delega responsabilidade e você sabe o que tem que fazer, e VOCÊ, é 

valorizado por isso.[...] 

Entrevistador:  [...] De “três mosqueteiros, não é? Um por todos, e todos por 

um”. 

Colaborador 2: Eu, eu poderia dizer mediante assim.... eu não, obviamente 

eu não estive lá, na 2ª guerra, mas era um sentido “Band of Brothers”, 

mesmo. Aquela.... espiro/aquela coisa de irmão “pra num deixar a peteca 

cair”.  “O cara tá enrolado. Puta, tô lá pra ajudar”. “Eu não vou, não vou 

faltar com o cara agora”.  

Entrevistador: Isso ainda prevalece lá ou não, P.?  

Colaborador 2: Eu acho que isso diminui um pouco, é.... nos últimos anos de 

empresa, eu senti que a espiritualidade não se foi, não, não se foi, eu não 

entendo assim. Os meus últimos anos de “Empresa” foram muito bons 

também, tenho saudade, mas não é mais o mesmo ambiente, porque há muito 

a questão da concorrência; existe isso, você tem pessoas novas  trabalhando 

ali com você que estão sedentas de conhecimento, mas ao mesmo tempo você 

percebe que pra, de repente que, tomarem o teu lugar, elas de repente não 

tem toda aquela...  

Entrevistador: ... ética...aquela essência... 

Colaborador 2: ética, aquela essência, tá?! Então assim, é.... 

Entrevistador: essência de companheirismo, de estar trabalhando junto. Não 

vem com... 

Colaborador 2: É uma coisa que frustra um pouco. Me frustrou um pouco 

nos últimos anos que eu estive na “Empresa”, mas na essência, é.... 

principalmente, eu diria, pelas pessoas que carregam mais tempo de casa, 

elas buscam não ter isso. Há uma/parece que há uma necessidade de que 

aquilo seja sempre cultivado no ambiente de trabalho. 

 



 
 

 

 
 

118 

 

De acordo com as declarações do gestor 2, em idos de 2009/2010 foram tomadas 

medidas de recuperação dessa espiritualidade/valores organizacionais pela presidente 

mundial da empresa, e de acordo com o gestor 1 e gestor 2 isto hoje é repassado à estrutura 

de parceiros e canais como se seguem os relatos abaixo:   

Gestor 2: Sim, eu acho que o maior exemplo disso, é... ocorreu, é... em 1999, 

anos 2000, é... quando houve uma questão bastante grave no mercado 

americano.... é houve/tivemos alguns escândalos. 

Entrevistador: Enron....  

Gestor 2:  acionistas, tudo começou naquela fase, é... a “Empresa” tinha ali 

uma participação, mesmo que pequena, ela foi envolvida nestas questões, 

é....e pra sobreviver, porque foi muito grave o que aconteceu nos Estados 

Unidos naquela época, empresas acabaram de uma hora pra outra, pra 

sobreviver nesse mercado, é...na época nossa presidente chamava A.M., ela... 

a forma como ela fez, ela deu até um nome, ela chamou “turn around”, Ok, 

de sobrevivência da empresa, a forma como ela conseguiu fazer/manter a 

empresa viva, foi resgatando valores básicos do passado, que principalmente 

ah... aquelas premissas de qualidade, né? Então...a “Empresa” foi muito 

famosa nas questões e práticas de qualidade, né,  então tudo aquilo voltou à 

tona, com muito mais força e o “turn around”, se não me engano, demorou 

aí uns quatro ou cinco anos pra que ela voltasse a se consolidar novamente, 

né, forte  no mercado e com práticas que foram disseminadas em toda a 

companhia, entendeu, e que todos nós tivemos que fazer parte deste 

momento de resgate de uma cultura  que sempre esteve aqui dentro, e que 

pu/talvez, por alguma coisa, ela... ela começou a se perder, mas o resgate foi 

responsável pela sobrevivência. 

 Entrevistador: Ah... perfeito. Isso vem muito de encontro a um momento 

que você colocou aí em início do ano 2000, onde num processo de 

globalização as empresas miravam muito quantidade pra depois ver 

qualidade. Você está nos dizendo que a “Empresa”, se manteve fiel a 

qualidade e não a quantidade. 

Gestor 2: Exatamente, exatamente. A questão dos valores, que é você... você 

ter o cliente em primeiro lugar, isso está na declaração de valores da 

“Empresa”, ela passa por isso, né, ela tem isso declarado desde o início de 

sua fundação até hoje, que é ser fiel, né, com boas práticas aos empregados, 

aos clientes, e aos acionistas, né, que mantêm a empresa viva, tá. Então, isso 

foi fundamental pra que ela conseguisse reforçar tudo isso através de 

treinamentos, cursos de reciclagem, até hoje, para você ter uma ideia, nós 

assinamos uma carta de.... uma declaração de que nós fomos treinados, né, 

em práticas de ética ao mercado e todo ano, o mesmo treinamento você, 

apesar de ser mais do que conhecido, você refaz aquele treinamento, assina 

e isso vai para um dossiê dentro da “Empresa” Corporation. 

  

Gestor 1: [...] Então, é... esse é o ponto importante que eu gos... gostaria de 

citar, a cultura da “Empresa” ela continua, ela existe, ela perpetua uma série 

de... de detalhes que não estão escritos em lugar nenhum, mas a “Empresa” 

teve que fazer acomodações em virtude de v... de algumas alterações, 

inclusive estruturais, muito profundas, nos últimos...vai...digamos aí... nos 
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últimos dez anos.  

 

Em seus depoimentos, tanto gestores quanto colaboradores demonstraram ter plena 

consciência da dimensão da espiritualidade estar presente na cultura organizacional. Ambos 

disseram aplicar a dimensão da espiritualidade por meio da cultura organizacional e de seus 

valores (SMIRCICH, 1983; NEGREIROS, 2011; FREITAS, 2013), mas também por 

intermédio de práticas organizacionais, processos, treinamentos e ferramentas diversas, como 

por exemplo, documentos, repositórios e sistemas de informação técnica e comportamental, 

de produtos e de processos que eram, e continuam sendo utilizados e incentivados no dia a 

dia da empresa (SMIRCICH, 1983; FREITAS, 2013).  

 

Entrevistador: [...] Você tem a percepção da espiritualidade sendo aplicada à 

processos, procedimentos e práticas organizacionais? Como isto é/ou foi 

aplicado e mantido? Existia isso, no/na tua percepção, na tua visão, essa 

prática dessa espiritualidade nos processos, procedimentos, é.... até que 

ponto isso foi mantido ou não foi? 

Colaborador 1: É... em parte sim, mas eu vou explicar. Pra mim, é.... o 

processo.... o processo depende das pessoas. Então, quando a pessoa tinha, 

né, essa, essa espiritualidade, ela, ela levava junto. Então, a gente tinha vários 

processos lá, de melhoria de qualidade, por exemplo, que nada mais é do que 

espiritualidade, ou seja, de você pensar não só em vender uma coisa boa, mas 

de vender e agradar aquela pessoa que está comprando, né? Se preocupando 

com o que/a qualidade não é o que você acha que é. A qualidade é aquilo o 

que a pessoa espera.   

 

[...] Então eu quis passar pra linha de montagem, o quão importante era o 

trabalho de cada um. O quanto, não era só o fato de o cara estar montando 

um parafuso, montando um frame, parafusando um frame, que ele, é... tinha 

um/fazia algo menor do que o outro que montava o HD, disco rígido, né? O 

todo, aquilo era parte, né? É como se fosse um filho, você tem, você tá 

montando de pedacinho a pedacinho [...] (COLABORADOR 1).  

 

Gestor 2: É um diferencial [cultura organizacional e espiritualidade] 

competitivo, e eu acho que também, é um grande desafio, na manutenção 

dessa.... dessa estrutura, Ok?! Por que? É.... a empresa ela...ela....a... ela tem 

declarado, né, ela.... tem dentro da sua estrutura, dos seus conceitos, é.... em 

toda a documentação que ela gerou nessa...nesse, nessa história ao longo de 

vários anos, né, é... quando uma pessoa nova entra, por exemplo, ela tem 

acesso livre a tudo isso, e as vezes até mais, existe até uma certa obrigação, 

de você ser treinado e ser certificado, em questões principais como o caso de 

ética, por exemplo, entendeu? É..... então, quando você transporta isso pro 

mundo atual, o que mudou, é.....mudou a estrutura da empresa, porque era 

um empresa que tinha tudo sob seu domínio, hoje não, é... não é o caso só da 

“Empresa”, a maioria hoje das empresas tem relações com outras empresas 

e são dependentes, né? Existe aí fornecedores, existem parceiros, existem 
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revendas, e isso tende a tentar mudar um pouco essa cultura, e o que eu 

percebo, é que a gente que tem, o fato de ter este histórico, ajudou a manter.... 

a nos manter nesse mercado, que tem uma tendência a te puxar para um outro 

lado, entendeu? A você perder um pouco essa cultura interna. 

 

Além dessa consciência da cultura organizacional por parte de gestores e 

colaboradores, um aspecto a ser enfatizado era o treinamento. O treinamento na empresa 

pesquisada é uma constante, e a prática de treinamento, reciclagem e certificação dos 

empregados era, e ainda é, algo formalizado e promovido por meio da conscientização de 

gestores e colaboradores da importância de se manterem atualizados e capacitados, como 

podemos verificar no depoimento do gestor 2 acima. O sentido de comunidade na equipe e 

de utilidade e préstimo à comunidade reforçavam essa consciência (REGO; CUNHA; 

SOUTO, 2007; DIAS, 2004), pois para se manterem úteis e capacitados a se ajudarem e servir 

mutuamente, se faz necessário estarem todos atualizados.  Nesse aspecto o alinhamento do 

indivíduo com os valores da organização era simbiótico e se fazia presente a todo o instante 

(REGO; CUNHA; SOUTO, 2007).  

Reforça-se a constatação destes quesitos nos depoimentos abaixo:  

 

Entrevistador: Agora, é.... na sua fundação aqui, a “Empresa” do Brasil, ela 

se manteve fiel a uma cultura de origem, que era americana, e mesmo 

mudando os presidentes, ela conseguiu manter essa cultura? 

Gestor 2:  Sim, sim, por que? É.... não só, a questão de disseminação da 

cultura entre as pessoas, mas existe o lado formal de tudo isso, então, a gente 

pode dizer que, é... não é tão informal assim, né?. Não é, não é o próprio 

relacionamento do dia a dia que vai fazer. Existe sim, uma estrutura de 

treinamentos. É... hoje, é... a gente tem uma plataforma, que é o “E-learning”, 

né? Onde você tem acesso, a todo tipo de treinamento que você imaginar, 

desde produtos, é... desde, é... treinamentos gerenciais... e uma infinidade, 

ok... em que você tem acesso, pode fazer isso a qualquer momento, mas é, 

existem algumas obrigações, de quando você entra na empresa, ou de quando 

você faz parte de uma determinada área, existe uma formalidade, você tem 

cumprir aqueles treinamentos. Isso ajuda também os empregados a 

entenderem isso. 

 

Entrevistador: Você enxerga que tantos os empregados, quanto os executivos 

da empresa, eles acabaram mantendo essa cultura? Porque eles criaram 

mecanismos de preservação desse conhecimento, que foi sendo transmitido 

aí, a diversas gerações de funcionários, vamos colocar assim? 

Gestor 2: Sim, é... apesar, apesar da grande dificuldade que eu falei, porque 

a estrutura da empresa mudou completamente, o que era uma empresa, que 

tinha tudo sob seu domínio, hoje, ela abriu para parceiros. 
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No relato do colaborador 2, vê-se algo similar:  

 

Entrevistador: É.... a empresa então proporcionava, não só um ambiente, mas 

também condições pra que vocês.... 

Colaborador 2: Ferramentas, condições, sem dúvida alguma. 

Entrevistador: Profissionalmente e pessoalmente também? 

Colaborador 2: Uma das empresas onde eu mais tive treinamento na minha 

vida, aliás, foi essa. Eu não tive outra empresa que é... participou da nossa 

vida tanto com treinamento como a “Empresa”. O treinamento era algo, é... 

rotineiro. Tudo tinha treinamento. TUDO! Até mesmo treinamentos de 

comportamento, até ético, né, de ética em negócios, por exemplo. Até a esse 

nível de tratativa chegava. Então, é.... sim, as ferramentas nunca nos 

faltaram. Quem precisasse evoluir num tema, entender melhor, tinha 

treinamento. Eu fiz diversos treinamentos, diversos, muitos mesmo.  

 

 

Isto também envolve uma visão da cadeia de valor corporativa, ou seja, saber que faz 

parte de algo maior e que tem importância.  

Pode-se constatar isto no relato do colaborador 2: 

 

Entrevistador:  Perfeito. Bem, a nona pergunta: Você considera seu trabalho 

com um sentido ou importância para você e para a sociedade?  Você tinha 

esse sentimento? 

Colaborador 2: Sim, total, porque era algo.... você compreendia né, o...o...  

resultado do teu trabalho em toda aquela cadeia. É.... principalmente nós 

trabalhávamos ali, naquela década de 90, é... impressoras de grande porte, 

coisas que demandavam... A pessoa receberia a fatura do cartão dela no 

horário, se o seu trabalho fosse bem feito, né?! 

Entrevistador: Daí advinha a...a... necessidade de se fazer algo com 

qualidade, com compromisso e com seriedade porque você sabia todo o 

impacto, a relação “causa e efeito”? 

Colaborador 2: Exatamente isso. Sabíamos. Tinha consciência total disso, da 

causa e do efeito do nosso trabalho.  

  

Essa consciência também evoca não só um senso completo, total e holístico do ser 

humano, de seu valor e importância, mas também evidencia um ambiente humanizado no 

qual a diversidade, capacidades, potenciais e limitações eram não só conhecidos, mas 

respeitados e incentivados aos funcionários da organização.  
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Os membros da empresa eram incentivados a desenvolverem o autoconhecimento. 

Este autoconhecimento, por consequência, gerava reflexões e oportunidades para uma vida 

interior, e em decorrência disto, um sentido de missão/propósito, bem como de compromisso 

e autorrealização (REGO; CUNHA; SOUTO, 2007; DIAS, 2004; BARCHIFONTAINE, 

2010).  

Essa visão ampla, humana e holística do ser humano e dos processos organizacionais, 

vê-se confirmada nos testemunhos de gestores e colaboradores a seguir:  

[...] mas empresas que possuem uma...uma...uma característica muito forte 

de cultura trazem, naturalmente, na minha opinião, a reboque, algo que não 

está escrito em lugar nenhum. Que tem a ver como condutas e diretrizes que 

pessoas colocam o seu lado pessoal... o seu lado humano, o seu dedinho ali 

pra poder construir algo que compartilhar com os outros que acabam de 

alguma maneira “complementariando”  aquilo que está escrito nos dogmas, 

diretrizes, missão, visão, etc [...] (GESTOR 1). 

 

[...]Mas é natural que a cultura quando é forte nesse sentido é... é... o 

compartilhamento dessa espiritualidade, desse aculturamento a... que 

transcende a atividade profissional, ou você consegue se sentir bem e isso tá 

agregando valor na sua vida particular e pessoal, ou então dificilmente você 

consegue fazer com que isso te traga conforto pessoal e profissional em 

conjunto, em harmonia. (GESTOR 1). 

 

Entrevistador: Como você se vê e se sente em relação ao trabalho em equipe 

da organização? A espiritualidade faz diferença nos relacionamentos 

interpessoais com colegas e clientes? 

Colaborador 2: Total. Total, porque acho que...acho que a... essa questão de... 

do relacionamento interpessoal, é.... acaba sendo muito natural que você cria 

um elevado senso de respeito, por aquele seu colega, que tá do teu lado, que 

faz a função similar a tua, e um elevado senso de companheirismo mesmo. 

Aquele/aquela coisa da camaradagem. Aquela coisa de você falar: “Pô, o 

cara tá precisando de mim, eu vou lá dar uma força pra ele”. “Pô, sabe, caiu 

a casa. Tô lá pra ajudar”. “Eu, eu quero estar com o cara”. “ O cara não vai 

ficar sozinho nessa jamais”.  

Entrevistador: É sentido de...de time/de mesmo, né? De “três 

mosqueteiros”... 

Colaborador 2: De time... de time... 

Entrevistador: De “três mosqueteiros, não é? Um por todos, e todos por um”. 

Colaborador 2: Eu, eu poderia dizer mediante assim.... eu não, obviamente 

eu não estive lá, na 2ª guerra, mas era um sentido “Band of Brothers”, 

mesmo. Aquela.... espiro/aquela coisa de irmão “pra num deixar a peteca 

cair”.  “O cara tá enrolado. Puta, tô lá pra ajudar”. “Eu não vou, não vou 

faltar com o cara agora”.  
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Ademais, esses sentimentos de colaboração, compartilhamento, respeito, 

consideração, utilidade, serviço, e zelo mútuo foram elementos fundamentais para a 

construção de uma cultura corporativa imbuída da dimensão de espiritualidade. São 

características de ordem existencial e intrínseca a todos os membros da organização 

(KRISHNAKUMAR; NECK, 2002). 

A bem da verdade, estas virtudes advêm da espiritualidade e suas características 

(ELKINS, 1988), o que evocam sentidos de missão/propósito, préstimo à comunidade, 

sentido de comunidade na equipe e outros mencionados por Rego, Cunha e Souto (2007).   

 Esta cultura, por sua vez, gerou uma cultura de compartilhamento de conhecimento 

que foi construída sob a égide da confiança e como é imperativo informar e atualizar, envolve 

e inspira colaboradores e gestores durante mudanças organizacionais que são necessárias 

(DALKIR, 2005, p.185).  

Pôde-se averiguar ainda na cultura da organização pesquisada, que a égide da 

confiança se apoia em três fatores preponderantes: integridade, ética e transparência em suas 

relações interpessoais (DALKIR, 2005).  

 

Pode-se constatar estes aspectos nos relatos do colaborador 2 e do gestor 1:  

 

Colaborador 2:  Ninguém, ninguém Jalmar, que tivesse uma boa ideia, que 

ajudasse a reduzir a tarefa, de forma a torná-la mais eficiente, menos 

cansativa, e ao mesmo tempo trazer bons resultados, ninguém “escondia isso 

na manga”. Isso era uma coisa, que era, era... se fazia questão de divulgar. 

Então assim, a informação, ela era algo pra todos, como se fosse o ar que 

todos respirassem, que todos respiram. É uma coisa que era vital. Ninguém 

deixava de..de...de...de... passar uma informação adiante. Não tinha o “Ban, 

Ban, Ban”, o “Grande Idealizador”. Você tinha pessoas que colaboravam, 

traziam ideias, e faziam questão que aquilo ajudasse à TODOS, não a 

somente à ele. Então, se espiro/espiritualidade é isso, SIM! era um ambiente 

de espiritualidade até no momento de/se você ter processos, de você ter 

metodologia de trabalho. SIM, você tinha espiritualidade.  

 

Gestor 1: [...] É... eu vou responder essa pergunta te contando outro “causo”. 

Eu aprendi na vida corporativa também que qualquer situação de gestão de 

negócios de sucesso, ela tem que ter uma... uma parcela, uma pitada de 

confiança enorme! E eu acho que confiança também é outra coisa que não 

se... não se aprende em um manual de diretriz corporativa, num tá escrito em 

lugar nenhum, não é imposto como mandatório pra contração de ninguém, 

mas é natural que a confiança ela permeia como um ingrediente, um tempero 

adicional em cima de coisas que fortalecem as relações sejam elas em que 

níveis forem. 
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Sendo assim, vê-se que a cultura corporativa é componente-chave para assegurar que 

o conhecimento crítico e a informação fluam dentro da organização (DALKIR, 2005).  

  A fortaleza e o comprometimento de uma cultura corporativa quase sempre serão 

mais importantes que tecnologias e sistemas de comunicação que são implementados para 

promover o compartilhamento de conhecimento (DALKIR, 2005). Por outro lado, quando se 

tem uma cultura corporativa permeada pela dimensão da espiritualidade, vê-se que sistemas 

e tecnologias de informação acabam sendo melhor utilizados em apoio a essa cultura, valores 

e práticas do dia a dia. 

Verifica-se esses fatores no depoimento do colaborador 2, logo abaixo: 

 

Entrevistador: A gente pode dizer... vou usar um termo aqui um pouquinho 

diferente, que você não só cria um ambiente, mas você cria uma “Egrégora”, 

né?! Não sei se você sabe o sentido de “Egrégora”, ou seja, você cria um 

“espirito” ali, onde as pessoas que se simpatizam.... se.... 

Colaborador 2: Tem afinidade. 

Entrevistador: é... se sintonizam, tem afinidade, se identificam.... 

Colaborador 2: Sim... sim... 

Entrevistador: ....e se não tiver, automaticamente se excluem, porque...  

Colaborador 2: São. É... é.... a ideia é essa. É claro que você não vai encontrar 

dentro desses grupos pessoas que são exatamente iguais. Não é essa a ideia. 

Não é isso, mas pessoas que compartilham objetivos, e compartilham ideias, 

e compartilham respeito. Eu acho que o grande “truque”, tá aí. Essas 

“palavrinhas mágicas”, você ter respeito, ter a capacidade de comunicar, ter 

uma capacidade de transmitir as ideias, e ser pessoas colaborativas, não 

significa se são pessoas, é...é...  um grupo de pessoas iguais. Não é isso.... 

mas são pessoas muito “afinadas” principalmente nesses quesitos.  

 

 O gestor 1 corrobora essa ideia com seu relato: 

Entrevistador: [...] Décima quarta questão. A espiritualidade é vista como 

diferencial competitivo e/ou produtivo para a organização? 

Gestor 1:   É... quando a gente conecta o conceito que nos estamos 

conversando aqui de espiritualidade com cultura, com diretrizes, com 

dogmas que as pessoas de alguma maneira são homogêneas em seguir, eu 

acho que isso percebido por quem tá de fora de que isso é uma realidade, 

existe sem dúvida nenhuma, uma... uma identificação de que a e... a... a 

empresa tem aquela identidade, tem aquela cara, tem aquele jeitão. As 

pessoas que estão embaixo daquela...da ... daquela diretriz tem mais ou 

menos o mesmo modus operandi em fazer negócios em tratar e... e... tratar 

os assuntos... e ainda por cima respeitar algumas diretrizes, respeitar algumas 

regras e principalmente de que a ética, de que todos os conceitos que estão 
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agregados a ... a atuação corporativa estão, de alguma maneira, permeando 

toda e qualquer pessoa que tenha qualquer interação com o cliente final na 

hora de fazer negócio. Então o negócio é um detalhe...  portanto é... eu acho 

que... 

 

Entrevistador: Na realidade o diferencial compor... competitivo, pelo que 

você tá falando, não é só um diferencial de ordem tecnológica, no produto...   

Gestor 1:   Não, não, não, não, não! 

Entrevistador: ... ou de uma atenção um cuidado a mais num serviço. 

Gestor 1:   Não, não, não! pelo contrário, ou tô indo além.  

Entrevistador: Você tá trazendo na realidade uma herança...  

Gestor 1:   Exato. 

 

Além do compartilhamento de conhecimento, vê-se ainda que a dimensão da 

espiritualidade na cultura corporativa é forte componente na promoção da motivação, de 

diferenciais competitivos e da inovação, conforme citamos no sub-capítulo 3.9 – Proposições 

da Pesquisa.   

Davenport e Prusak (1998) comentam que nada adianta a organização dispor de 

conhecimentos importantes se não promove o compartilhamento, se o conhecimento não é 

difundido, transferido e alavancado, criando benefícios a companhia. 

Nesse sentido Bryant (2003), assevera ainda que a gestão de conhecimento é 

basicamente criar e compartilhar conhecimentos incorporando-os aos produtos, sistemas, 

processos e serviços, requerendo o envolvimento e participação de todos os integrantes da 

organização.   

Veremos nos relatos a seguir que o desempenho superior da organização se dava, e 

ainda está relacionado, tanto à melhor utilização de seus recursos e competências essenciais 

(VBR – Teoria da Visão Baseada em Recursos), concebida por Penrose (1959), quanto na 

reutilização e aprimoramento de processos e na criação de novos produtos e serviços 

(inovação). 

Particularmente era devido ao compartilhamento de informações e ao direcionamento 

desse conhecimento na criação de melhorias nos processos e produtos já existentes, bem 

como na criação de produtos totalmente novos e inovadores que a companhia sempre se 

destacou, e se destaca ainda, no mercado e no mundo.   
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Entrevistador: [...] Você tem a percepção da espiritualidade sendo aplicada à 

processos, procedimentos e práticas organizacionais? Como isto era aplicado 

e mantido? 

Colaborador 2: Então, é.... Eu a/eu vejo assim, é.... havia trabalho a ser feito, 

né? É claro que o trabalho, era... era um trabalho pesado. Não era coisa, é.... 

de fácil realização. Não, você tinha muita atribuição, né? Você como técnico 

principalmente, representante técnico de produto, que era o nome na época, 

você tinha manutenção preventiva, manutenção corretiva, você tinha cuidado 

pra solicitação de peças, tinha uma série de coisas, que são atividades 

inerentes a função. E...e... obviamente, com todo esse ambiente de 

responsabilidade, esse ambiente, é... colaborativo, as pessoas obviamente 

buscavam otimizar isso. De que maneira eu posso fazer meu trabalho melhor, 

com mais eficiência, sem precisar se desgastar tanto, isso tudo, levava a 

criação de processos, e o lado interessante, é que essas ideias, elas até 

aconteciam, a/por vezes, na cabeça de algum colega, mas isso era dividido. 

Assim como o trabalho era dividido, as ideias também eram divididas, e as 

pessoas, é.... participavam. “O que que você acha de, de repente, desenvolver 

esse, esse... procedimento, aqui?” “É... fazer dessa forma, de forma que a 

gente otimize o trabalho?” “Pô, vamos levar a ideia, vamos? A gente discutia 

isso em grupo, né, é.... era muito comum se ouvir, um tal de “grupo auto 

gerenciável”, né, que na verdade, eram grupos que fomentavam ideias pra 

melhoria de processos de trabalho, e eram coisas que a gente acabava 

“curtindo”. [...] 

 

Entrevistador:  Isso era fomentado, então? Quer dizer, é... vocês trocarem 

informação entre si, buscarem aprimorar as tarefas, o dia a dia de vocês? 

Colaborador 2:  Ninguém, ninguém Jalmar, que tivesse uma boa ideia, que 

ajudasse a reduzir a tarefa, de forma a torná-la mais eficiente, menos 

cansativa, e ao mesmo tempo trazer bons resultados, ninguém “escondia isso 

na manga”. Isso era uma coisa, que era, era... se fazia questão de divulgar. 

Então assim, a informação, ela era algo pra todos, como se fosse o ar que 

todos respirassem, que todos respiram. É uma coisa que era vital. Ninguém 

deixava de..de...de...de... passar uma informação adiante. Não tinha o “Ban, 

Ban, Ban”, o “Grande Idealizador”. Você tinha pessoas que colaboravam, 

traziam ideias, e faziam questão que aquilo ajudasse à TODOS, não a 

somente à ele. Então, se espiro/espiritualidade é isso, SIM! era um ambiente 

de espiritualidade até no momento de/se você ter processos, de você ter 

metodologia de trabalho. SIM, você tinha espiritualidade.  

 

Veem-se esses valores na cultura da companhia refletidos no cuidado e na 

preocupação em proporcionar a satisfação total do cliente, seja no atendimento, nos processos 

ou na elaboração de novos produtos e serviços. 

  

Colaborador 2: [...] Tinha, tinha, tinha resultados excelentes. A... o fato de 

você/é... eu te digo, ou eu vou responder com as seguin/seguintes palavras: 

não era incomum um cliente nos questionar assim: “Você gosta de trabalhar 

nessa empresa, né?” Fala gosto. “Nossa, porque eu sinto que vocês, parece 

que tem gosto no que fazem”. Era o comentário geralmente que o cliente, é... 
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trazia pra gente. “Vocês são felizes fazendo, vocês gostam, tal...né?! É... e o 

engraçado que assim, oh: Jalmar, nunca ganhamos salários maravilhosos. 

Ganhamos dinheiro, sim, mas nunca foi algo como um super salário, NÃO, 

mas as pessoas eram felizes fazendo o que faziam. Elas se sentiam 

importantes, é... é quase como se cada cliente quando nos recebesse, 

estendesse um tapete vermelho. Você se sentia muito bem de ir ao cliente. 

Você ouvia o cliente, o cliente te respeitava. É... eu te digo que essa 

espiritualidade, ela ultrapassava as fronteiras da empresa. Ela invadia os 

domicílios dos clientes, porque eles percebiam, eles viam no nosso 

semblante, na nossa atitude, na nossa forma de lidar com eles, a nossa forma 

de conversar, o profissionalismo, o respeito; eles viam nitidamente que nós 

éramos funcionários de uma empresa diferenciada. Era nítido isto aí. [...]  

 

A otimização de recursos existentes, aliada ao compartilhamento de conhecimento 

gerou, e ainda gera, diferenciais competitivos a organização (ANGELONI; GROTTO, 2009). 

 Isto se reflete ainda nos dias de hoje pela quantidade de patentes inovadoras (12.000 

patentes) e pelo orçamento de US$ 1 bilhão de dólares investidos em P&D anualmente.  

  A simbiose e a cooperação constatadas eram, e continuam em grande parte, intensas, 

cercadas de liberdade cônscia de suas responsabilidades e potenciais por parte de cada gestor 

e colaborador, como podemos verificar no depoimento do colaborador 2:  

 

Entrevistador: [...]. Então é... na realidade, você tinha todo um contexto onde 

as pessoas sabiam que podiam colaborar, pra melhorar, não só as suas 

rotinas, mas melhorar a rotina do grupo, da empresa. Existia essa 

consciência... 

Colaborador 2: Sim, exa/Existia.  

 

O compartilhamento de conhecimento e a boa utilização de seus recursos para a 

solução de problemas, para a inovação e para a satisfação total do cliente é algo premente na 

cultura, nos processos e no dia a dia da organização até hoje. A autonomia de ação e a 

liberdade de expressão eram/são incentivados independentemente do nível hierárquico.  

A consciência em saber que todo o processo produtivo e a cadeia de valor são 

importantes para todos, e que se reflete em diferencial competitivo e em satisfação do cliente 

final, era forte fator motivacional, de autorrealização e de alegria interior (REGO; CUNHA; 

SOUTO, 2007) para gestores e colaboradores e pode ser comprovada nos depoimentos dos 

colaboradores 1 e 2 a seguir:  
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Entrevistador: Atender a necessidade dele [do cliente], agregar valor.... vim 

de encontro a cadeia de valor.... 

Colaborador 1: Então quando você falou de tecnologia, de inovação, a 

“Empresa” sempre foi uma empresa inovadora. Ela só as vezes não soube 

vender isso.... 

Entrevistador: Hahaha.... 

Colaborador 1: Hahaha.... precisa ter/ah... em alguns momentos ela não 

soube vender isso, mas ela sempre foi inovadora, né? Na época, quando se 

falava-se de... de.... por exemplo, que a cada, é... impressão, né?... eu podia 

colocar, na impressão dele, é... no/no rodapé da página, a/o nome da...da...do 

setor, ou seja, do/controles, que ele podia fazer controles, isso, aquilo, por 

setor.... que ele não estava acostumado com aquilo, que ele queria fazer 

gestão de custo, né? Na verdade, a pergunta dele, era/que ele queria ver, o 

que que ele conseguia, que a máquina conseguia trazer, pra ele fazer gestão 

de custo. Quando eu falei pra ele, que além de fazer aquilo, que podia 

colocar, fazer a gestão, ela fazia automaticamente, né? Uma coisa inovadora 

pra época, né? Cara! Satisfação total do cara! Então, é.... isso é... muito 

gratificante, de você atender a pessoa, ou o cliente, que nem/que é o que eu 

falei: “qualidade é aquilo que ele ach/é aquilo que/que o cliente quer, não o 

que você acha que é, né?”. Então, é.... isso, isso, não tem preço, cara! Não 

tem preço! É muito gratificante.  

 

O colaborador 2 adiciona:  

Entrevistador: Trabalhar na organização te proporcionava alguma alegria e 

satisfação? 

Colaborador 2: Acho que já tá respondido, né? 

Entrevistador: Heh, heh, heh. Óbvio, né? 

Colaborador 2: É... quando/eu posso dizer da... da... eu responder isso até de 

uma maneira, é... diferente: Tenho saudades da empresa. Tenho saudades 

daquele tempo. Não que hoje não tenha isso, é claro que tenho, mas tenho 

saudade daquilo... é algo que fica marcado, né, na.... É....a sensação de que 

eu participei mais do que de uma empresa, eu participei de uma escola, né?! 

Foi....acho que essa sensação que todos nós partilhamos, né? Quando você 

tem essa sensação, acho que essa pergunta acaba sendo respondida.   

Entrevistador: Não só de uma empresa, mas de uma escola, né?.. 

Colaborador 2: É... 

Entrevistador: ...e que te levava alegria e satisfação em todos os sentidos: no 

teu trabalho, no teu/na vida profissional, pessoal, como pessoa, como ser 

humano num todo, né? 

Colaborador 2:  Num todo. Num todo porque além de tudo na questão 

“carreira”, quando você fala na vida profissional, eu tive todas as 

oportunidades que eu quis, Jalmar. É... a quis trabalhar na engenharia, fui 

trabalhar na engenharia, tive a oportunidade. Depois de um tempo, a... quis 

trabalhar em treinamento, consegui trabalhar em treinamento. Eu tinha 

sempre as oportunidades pra me... me tornar feliz cada vez mais. Crescer, 

desenvolver.    
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Adicionalmente, pode-se dizer que a alegria e a satisfação no ambiente de trabalho 

eram características presentes na rotina diária de colaboradores e gestores.  

Junto à motivação, que se vê incentivada e presente na cultura organizacional, vê-se 

associada outra característica, que por assim dizer, era consequência imediata dessa alegria e 

motivação profissional: a retenção de talentos.  

Verifica-se em todos os entrevistados – gestores e colaboradores – o longo período de 

permanência na empresa, e a presença de forte sentimento paternal de cuidado, zelo, respeito 

e apreço mútuos entre a organização e seus empregados, bem como entre gestores e 

colaboradores da companhia.  

 

 [...] Então, é.... eu te digo que principalmente, os...os primeiros anos, que eu 

vivi de “Empresa”, posso te dizer assim, de 89 até 97, 98, os meus primeiros 

10 anos de “. Isso ficou muito patente pra mim, era uma coisa que dava gosto 

de trabalhar; você se sentia muito bem trabalhando na empresa. Não se 

pensava em sair da empresa. É uma coisa, que tipo, eu imaginava a 

“Empresa”, eu me aposentando. Realmente eu pensava. E me lembro até que 

na.... na indução que foi feita na/à empresa, nos primeiros dias de empresa, 

a “Empresa” tinha planos até de encarreiramento, pra, pra, pro funcionário, 

que já visava uns 30 e poucos anos de, de vida útil daquele funcionário da 

empresa, aquele prazo, né? que você tem legal que cumprir pra poder 

aposentar, a empresa imaginando você com ela! Ela propunha coisas, é.... 

plano de aposentadoria suplementar, foi a primeira vez que eu ouvi isso na 

vida, foi lá na década de 80. Coisa que hoje se tornou comum ouvir: hoje 

você tem que ter um plano de..... Eu já ouvia isso na década de 80. Então, 

essa condição, de você se sentir “peça integrante de uma empresa”, era quase 

como se sentir um sócio. Era uma coisa assim.... “mágica”, eu diria 

(COLABORADOR 2).  

 

 

A liberdade em se expor ideias, o respeito e o incentivo a este comportamento; a 

delegação de tarefas e responsabilidades, reconhecendo capacidades e desenvolvendo outras 

novas, são características que reforçam este sentimento de zelo, em que o desenvolvimento 

da carreira e a proposição de novos desafios eram estimulados e ao mesmo tempo serviam de 

estimulo à permanecia do funcionário na empresa. 

 

[...] Sim, na “Empresa”, eu percebi que a espiritualidade, principalmente 

meus primeiros anos, isso foi algo muito forte, era muito enraizado, é.... até 

porque, é.... havia no meu entender, um acordo não declarado, entre a 

“Empresa” e nós, funcionários, um acordo, é... onde a empresa elas nos 

provia uma segurança, e o funcionário vivia a empresa – olhe bem o 
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que/como eu coloco, “vivia a empresa” -  porque realmente eu me senti 

vivendo a empresa. Era quase como a minha segunda família, porque eu 

participava junto com colegas, junto com muitas pessoas, é.... de projetos, de 

ideias, de inovações, de novas técnicas pra trabalho, e aquilo era algo que era 

fomentado, era algo que o nosso supervisor, o nosso gerente, fomentava entre 

a equipe para que acontecesse naturalmente, fosse algo que cada um que 

tivesse algo a contribuir, tivesse cri/bolasse uma, uma coisa nova, tivesse 

uma ideia, uma criação, tinha uma liberdade de desenvolver, e isso cativava 

muito a gente trabalhar na empresa, porque você sentia: “Nossa ! Aqui eu 

sou ouvido! Aqui eu tenho importância! Aqui as pessoas gostam de ouvir o 

que eu tenho a dizer, ou de ver o que eu tenho a propor pra fazer 

(COLABORADOR 2). 

 

O sentimento de importância no contexto da organização e seus processos, bem como 

a consciência de seu papel, responsabilidades e a consciência de toda a “cadeia de valor” da 

companhia reforçam e estimulam a retenção de talentos.  

 

Entrevistador: Certo. Saber avaliar as oportunidades e se auto avaliar. 

Colaborador 2: Huh, Huh! 

Entrevistador: Perfeito! Bem, quinta pergunta: Você considera importante a 

prática de espiritualidade no local de trabalho? Porquê?  

Colaborador 2: Eu acho que assim, é... pra responder essa pergunta, eu 

sintetizaria tudo. É porque, é.... você deixa de se/você não se sente robô. Eu 

acho que se for pra se/eu vou tentar sintetizar: Você deixa de ser um robô, e 

passa a ser uma peça pensante. Alguém que vai trazer soluções. 

Entrevistador: É uma... É uma peça pensante, em toda, em todos os 

processos, em toda a cadeia de valor.... 

Colaborador 2: Em toda a cadeia de valor... 

Entrevistador: Você sabe que você era importante pra empresa, naquilo 

que/não só naquilo que você tava fazendo, mas também pra empresa. Existia 

essa... Se não fosse algo claro, pelo menos esse sentimento? Existia isso? 

 Colaborador 2: Existia. Mas sem dúvida.... O ambiente te convidava a 

pensar, nunca a ser parte integrante de um mecanismo que tá ali, que caso 

você não esteja, tudo para, tudo quebra. Não, você é parte de algo muito 

maior. Algo que realmente flui, né? Algo que te, é... coloca como um ser 

pensante, não como um mero.... 

Entrevistador: Componente.   

Colaborador 2: Uma componente. Um mero “puxador de carroça”, digamos 

assim.  

 

Vê-se isto também na geração profícua de ideias e na aceitação de desafios por parte 

dos colaboradores, fatos estes que estimulavam além da retenção de talentos o 

compartilhamento intenso de conhecimento e a consequente geração e criação de novas 
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soluções, o que pavimenta o caminho e dá sustentação aos processos de inovação (DIAS, 

2004), pelos quais a organização é largamente reconhecida no mundo.  

Estes fatores são respaldados teoricamente por Tonet e Paz (2006), Angeloni e Grotto 

(2009) e Dias (2004). 

Tonet e Paz (2006) comentam que para os empregados de forma geral, compartilhar 

conhecimento é prática ou procedimento que ajuda a suprir a necessidade de aprender 

continuamente, imposta a cada profissional que deseja manter-se qualificado para o trabalho 

que realiza.  

Essa necessidade de aprender continuamente era suprida naturalmente pela cultura 

organizacional espiritualizada da organização pesquisada, por meio de seus valores, 

processos e práticas diárias. 

Angeloni e Grotto (2006), afirmam que quando dispostas a aceitar o desafio de tornar 

úteis e disseminar seus conhecimentos, muitas organizações enfrentam obstáculos quando 

decidem promover o compartilhamento de conhecimento. Teoricamente, o estímulo e a 

adoção de práticas de compartilhamento de conhecimento fazem sentido, pois trazem 

vantagens competitivas para toda a organização. Na prática, exigem toda uma mudança de 

valores pessoais e organizacionais que esbarram, muitas vezes, em questão cultural.  

Constatou-se no ambiente organizacional da empresa pesquisada, que inversamente 

ao exposto por Angeloni e Grotto (2006), o ambiente, práticas e valores organizacionais se 

somavam aos valores pessoais de seus empregados, estimulando mais e de forma intensiva o 

compartilhamento do conhecimento por meio de processos e práticas diárias que gerassem 

inovação e a criação de novos produtos e serviços.  

Em suma, as organizações que obtêm sucesso no compartilhamento do conhecimento, 

são as que contemplam, além de uma infraestrutura tecnológica, uma cultura uniforme e 

dirigida ao compartilhamento (ANGELONI; GROTTO, 2009). 

Some-se a este conjunto de fatores a espiritualidade, que aliada às outras dimensões 

da cultura organizacional já mencionadas, como valores, crenças, pressupostos, sagas e 

heróis, histórias e mitos, e outras, vem reforçar a importância do compartilhamento do 

conhecimento no cultivo, disseminação, manutenção e evolução do conhecimento 

organizacional para que a empresa possa manter suas vantagens competitivas e seus 

colaboradores diferenciais de capacitação e gestão na elaboração de produtos e serviços.  
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Essa dinâmica e cultura espiritualizada, naturalmente, criam ambiente e cultura 

humanizados onde expectativas organizacionais e pessoais, de gestores e colaboradores, são, 

não só conciliadas, mas também potencializadas e alavancadas, gerando normalmente 

transcendência naquilo que se faz e, consequentemente, resultados excelentes (DIAS, 2004). 

  Comprova-se isso no comentário do colaborador 2: 

 

Você considera que a espiritualidade permeia a cultura e processos 

organizacionais? Ou permeava, né? Permeia ainda? E se sim, você crê que 

uma cultura espiritualizada contribui para a inovação?      

Colaborador 2: Não tenha dúvida. Total! Somente, é.... eu vou responder da 

seguinte forma Jalmar: somente um ambiente desse tipo, eu, eu, eu não vou 

dizer que eu acho que esse tipo de ambiente propicia, eu vou te dizer que é o 

ÚNICO AMBIENTE, que propicia. O ambiente que te permite ter uma 

liberdade de trabalho, de escolha, de alegria para você pensar naquilo que é 

melhor pra empresa, somente esse tipo de ambiente pode propiciar, é.... 

melhores resultados. Eu não vejo de outra maneira.  

 

Comentário este, que é corroborado pelo depoimento do gestor 2: 

 

Entrevistador:  Quando, quando a gente fala de espiritualidade, quando você 

comenta de espiritualidade nessa/nesse aspecto de trazer melhores 

resultados, a gente percebe, que existe uma dicotomia, daquilo que a empresa 

tem por valores, e que cada um também traz e acaba, alguns acabam, digamos 

assim, se adequando mais ou menos a esses valores, então aqueles que se 

adequam mais, é... me diga se eu tiver errado na minha visão, significa que 

ele trabalha de forma mais colaborativa, porque ele está vendo que ele tem 

que trazer resultados, mas existe um contexto coletivo, que ele tem que ver 

o coletivo, que ele tem que movimentar todo mundo, pra buscar esses 

resultados. Se ele não buscar um resultado, num ver de forma individual, mas 

saber compartilhar isso com os outros e direcionar todo mundo nesse sentido, 

provavelmente ele, usando esses valores de respeito, consideração, que, né, 

não só individual,  mas enfim, vendo o que é melhor pro coletivo em 

detrimento do que é melhor individualmente, é... essas pessoas que tiveram 

essa visão, você acha que trouxeram mais resultados, apesar de muitas vezes, 

ter uma pressão de um ambiente externo à empresa, mais predatório, mais 

individualista, nesse sentido, ou não? 

Gestor 2: Exato, com certeza sim, com certeza sim, é... você consegue dar 

resultados de várias formas, tá, mas eu acredito, eu acredito que, os melhores 

resultados, é...vamos dizer o seguinte, não são os melhores; os resultados 

mais consistentes ao longo prazo, né, eles vêm desse tipo de cultura, tá, ok? 

De, de... uma cultura colaborativa, e de entendimento de que o resultado vem 

com a participação de todos. Você pode conseguir resultados imediatos de 

uma outra forma? Você até consegue, mas é... o que eu acredito é essa forma 

colaborativa.  
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Entrevistador:  Certo. Ou seja, do que é melhor pra todo mundo, e não para 

um... 

Gestor 2: Exatamente, exatamente, exatamente. 

 

 

Este contexto de cultura organizacional espiritualizada, gera uma cultura que valoriza 

e cultua o conhecimento, uma vez que este é seu maior patrimônio (DIAS, 2004). 

Constata-se ainda que estes mesmos diferenciais pessoais e organizacionais serão 

também de fundamental importância na elaboração e condução de processos e práticas 

inovadoras que mantenham a organização à frente de seus competidores a longo prazo, 

mantendo assim por tempo indeterminado os fatores que garantam, em grande parte, sua 

vantagem competitiva (PORTER, 1985, 1994, 1996), e com resultados muito bons à médio 

e longo prazo.    

Vê-se estes elementos presentes nos depoimentos acima e no relato do colaborador 2 

abaixo:  

Entrevistador: .... Essa abertura, pra você comungar as tuas ideias, fossem 

elas certas, erradas. Isso ela, ela, ela vai, valo/valorizar....  

Colaborador 2: Sim, tanto que a vezes algumas ideias, que.... até de âmbito 

técnico mesmo, né? Uma dica técnica, um procedimento técnico, “Ah, eu 

lubrifico tal corrente, com determinado óleo”, né? “Oh, que bacana! É, 

funciona mesmo!”. Só, que depois de um tempo, algum outro colega 

percebeu que isso, de repente, não era tão eficiente, porque acumulava muita 

poeira, trazia outros tipos de problema, isso também é... era comentado, 

voltava-se atrás, “Não pessoal, vamos abolir isso, não dá pra usar”. É... o 

ambiente era muito tranquilo, e ninguém ficava ressabiado com isso. “Pô, 

tive a ideia de lubrificar, mas o cara aí não gostou”. Nada disso! Todo mundo 

ali, era muito competente, ao ponto de saber avaliar, e se auto avaliar 

também. Se a sua ideia não foi boa, era perfeitamente compreensível, e isso 

era absorvido naturalmente. 

 

Esse mesmo conceito, é mais claramente enfatizado no comentário que se segue:  

  

A espiritualidade é vista como um diferencial competitivo e/ou produtivo 

para a organização? Tinha-se essa noção? De diferencial competitivo? Ou 

produtivo? Produtivo, eu digo, de que forma você via? Era um ou outro? 

Eram os dois?  

Colaborador 2: Eu vejo assim Jalmar... é.... eu responderia o óbvio: SIM! 

Sem sombra de dúvida, tá? É.... quando se fala em diferencial competitivo, a 

gente tá querendo dizer, por exemplo, assim: Ah, é..... a “Empresa” ela tinha 

um ganho, é.... por ser assim, em relação, por exemplo, a uma HP, a uma 

IBM, é essa questão que está sendo colocada, é isso?  
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Entrevistador: É, mas é algo, algo, algo feito de forma proposital. Como, 

como, como um fator de que “isso me coloca na frente do meu concorrente”, 

ou ou não? Qual que era o teu sentimento?  

Colaborador 2: Não. Eu vejo que colocava a gente na frente do nosso 

concorrente, sim, porque esse tipo de ambiente acaba é.... favorecendo a 

inovação. É um ambiente que, que ajuda a.... naturalmente as pessoas criarem 

novas ideias, trazerem novas propostas. As pessoas eram felizes em 

trabalhar, nesse tipo/isso fomenta naturalmente fomenta e cria um diferencial 

competitivo. Lhe digo que é um ambiente que dá mais certo, do que muitos 

prêmios em dinheiro que outras empresas oferecem, por uma boa ideia.  

Entrevistador: Certo. O que era legal, é que não era: “Vamos agir assim!” 

Era algo que já era parte do “DNA” da empresa, por tudo isso que você falou. 

Era algo natural como você falava, fluía... 

Colaborador 2: Fluia natural, fluía natural... é... se você me perguntar: Ah, tá 

bom. Quem que trouxe essa filosofia pra empresa. Eu não sei dizer... A 

impressão é que a gente tem que a empresa sempre foi daquele jeito.     

 

 

4. A história oral: a percepção geral de gestores e colaboradores quanto à cultura 

organizacional e às dimensões da espiritualidade na organização.  

 

Por último, vê-se que a história oral, segundo Godoy (2010), expressa na realidade a 

história do tempo presente, com base em uma percepção do passado como algo que tem 

continuidade hoje, e cujo processo histórico não está acabado. A autora acrescenta que “o 

sentido do passado no presente imediato das pessoas é a razão de ser da história oral”. 

Neste sentido, a história oral, não só oferece uma mudança no conceito de História, 

mas também dá um sentido social à vida de depoentes e leitores, que passam entender a 

sequência histórica e a sentir-se parte do contexto em que vivem (GODOY, 2010).  

Esse sentimento de “sentir-se parte do contexto em que vivem”, no caso específico da 

organização pesquisada, se coaduna com os sentimentos apresentados por Rego, Cunha e 

Souto (2007) e Cameron et al. (2003), Fry et al. (2005), no que refere, aos sensos de 

oportunidade para a vida interior, alegria e satisfação no trabalho, sentido de pertença à 

equipe e préstimo à comunidade, senso de missão e propósito, autorrealização e outros 

apontados pelos citados autores.  

   No fundo, a história oral se apresenta como forma de captação de experiências de 

pessoas dispostas a falar sobre aspectos de sua vida, como também de pontos de vista e 

detalhes até então desconhecidos, mantendo um compromisso com o contexto social 
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(GODOY, 2010). 

Dentro do exposto acima, participou-se de diversos encontros sociais e 

confraternizações de membros da organização pesquisada, nos quais a intenção foi de se 

aprofundar algo mais na compreensão dos processos sociais e na dinâmica cultural da 

empresa.  

Dessa forma, o que será apresentado a seguir, é o resultado da observação e dados 

coletados nestes encontros. Estas informações foram colhidas em relatos adicionais feitos a 

este pesquisador e se referem aos três tópicos abaixo relacionados:  

I. Características da organização. 

II. Instrumentos e ferramentas utilizadas pela organização para a manutenção e 

sustentação da espiritualidade na cultura organizacional. 

III. Resultados da espiritualidade em relação à cultura da organização e seu modus 

operandi.  

 

I. Características da organização. 

1. Vanguarda:  Inovações eram frequentes e fazem parte da cultura 

da empresa. 

2.  Legado 1: Tinha por origem o conceito de criar/inventar coisas que 

beneficiassem a comunidade/sociedade. Todos os colaboradores e 

gestores tinham esse senso de missão/propósito. 

3.  Legado 2: Membros da corporação tinham por consciência e 

legado a possibilidade de mudarem o mundo (...e conseguiram). 

4.  Sementeiro de ideias e novas tecnologias: Inventou padrão 

Ethernet para a Internet moderna; sistema on-line de bancos; 

sistema operacional com ícones e mouse (que originou a Apple); 

impressão a laser, máquina de Raio X eletromagnética e outros 

inventos. 

5.  Sementeiro de Empresas: da empresa pesquisada, outras 

empresas e tecnologias tiveram origem, como por exemplo: 3Com, 

Adobe, Apple e outras.  
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6. Concepção holística e sustentável:  

a. Macro-universo: empresa como “organismo”; grupos ou 

departamentos como “órgãos” desse organismo. 

b. Micro-universo: indivíduo compõe as “células” do 

“organismo”. 

c. Consciência e ação junto à comunidade e meio-ambiente. 

d. Visão e atuação ecossistêmica. 

7. Modelo para o mundo: Contribuição como modelo para outras 

empresas e para o século XXI. 

8. Humanista: Trata o ser humano com respeito e busca desenvolver 

todo seu potencial, respeitando individualidade, valores e 

características pessoais. 

9. Respeito por individualidade: diferenças individuais e 

multiculturais eram encontradas, incentivadas e respeitadas. 

10. Empowerment: delegava tarefas e responsabilidades 

desenvolvendo capacidades em seus membros.   

11. Valorização do ser humano em suas dimensões: espiritual, 

mental e emocional. 

12. Humanização: da empresa e seus relacionamentos com 

funcionários, parceiros e canais faz parte da cultura e é vista como 

diferencial competitivo por seus gestores e colaboradores. 

13. Liderança: em seu segmento de mercado. Por vezes até a empresa 

criou novos mercados, com novas tecnologias e produtos.  

 

II. Instrumentos e ferramentas utilizados pela organização para a 

manutenção e sustentação da espiritualidade na cultura organizacional. 
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 Comunicação top/down – bottom/up -   a comunicação é rápida e 

efetiva e o compartilhamento do conhecimento, pautado e 

suportado por projetos, missão, valores e princípios. 

 Sustentabilidade e meio ambiente -  por vezes o compartilhamento 

do conhecimento extrapolava contexto social da organização, e iam 

além dos objetivos corporativos. Alguns projetos transcendiam o 

fator “lucro” e ganhavam viés social e ambiental, como por 

exemplo, o projeto de reciclagem de papel descartado por clientes 

na confecção de resmas de papel, canetas, blocos de notas, que eram 

doados à creches e entidades de educação infantil, já em idos de 

1990 (algo inédito e pioneiro no Brasil), com a intenção de reeducar 

crianças para a consciência e importância da preservação do meio 

ambiente e seus recursos naturais.  

 RH como componente e parceiro estratégico da organização em 

todos os níveis hierárquicos da companhia. 

 Pemse – Pesquisa de motivação e satisfação do empregado. Era 

utilizada como ferramenta interna de medição da satisfação do 

empregado e como instrumento da diretoria para aferir a 

assertividade de suas decisões. Servia também como instrumento da 

diretoria para reportar, justificar ou alterar o curso de suas ações 

corretas ou equivocadas e prestar contas ou dar retorno delas a todos 

gestores e colaboradores indistintamente.  

 Canal de comunicação aberto e sem burocracia com todos os níveis 

da empresa. 

 Treinamento intensivo e reciclagem constante de seus recursos em 

toda a companhia, promovendo a consciência ambiental e a 

otimização desses.  

 Programa de integração para novos funcionários. Este programa 

buscava não somente integrar os novos funcionários ao contexto 

cultural da organização, mas também estabelecer um 

relacionamento de parceria e confiança com o novo funcionário em 
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que suas capacidades, potenciais e mútua confiança fossem 

estabelecidos.  

 Treinamento/conscientização dos processos da empresa (inter/intra-

departamentais). Visava indistintamente e em todos os níveis 

hierárquicos da companhia o compartilhamento de conhecimentos, 

a liberdade e o incentivo à criação, aprimoramento e inovação, fosse 

de processos, produtos ou serviços.  

 Benefícios diferenciados - (ex: previdência privada oferecida já na 

década de 1980, há mais de 30 anos, até os dias de hoje). 

 Prêmios e bonificações (viagens, jantares, prêmios e bônus). 

 Promoções e plano de carreira. Aqui nota-se a preocupação da 

empresa quanto à retenção de talentos e valorização do ser humano. 

A companhia oferecia plano de carreira que se extendia por décadas.    

 Comunicação e comprometimento da diretoria com toda a empresa. 

 Suporte técnico e scalation procedure. A empresa estabelecia e 

disponibilizava o suporte de colegas de trabalho e especialistas a 

todos que no atendimento ao cliente necessitassem de maiores 

conhecimentos ou auxílio na resolução de problemas, por vezes, 

inéditos.  

 Indicadores de performance (KPI’s). 

 Indicadores de qualidade (KPI’s). 

 Padronização de sistemas/ferramentas (cross value chain e 

processos). Dessa forma, todos os membros da empresa sabiam 

como os processos funcionavam, todos eram informados e 

treinados. Com isso, a organização estabelecia “uma linguagem 

comum” a todos os seus membros e estes recursos auxiliavam no 

estabelecimento de ações ou soluções que fossem mais rápidas ou 

produtivas.  

 Coaching/mentoring (individual/equipes). 
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 Repositórios de informação técnica e resolução de casos/problemas 

para força técnica, canais e parceiros. 

 Compartilhamento de experiências via reuniões 

técnicas/administrativas. Promoviam eficazmente a disseminação e 

o compartilhamento de conhecimento para todos os membros de 

uma equipe ou grupo de trabalho, por vezes, multidisciplinares ou 

inter-departamentais.  

 Benchmarking/melhores práticas. 

 

III. Resultados da espiritualidade em relação à cultura da organização e seu 

modus operandi.  

 

 Colaboração (Interdepartamental e equipes). 

 Engajamento em todos os níveis e departamentos da companhia. 

 Sentimento de pertença a um grupo/propósito.  

 Sentido à vida interior. 

 Identificação com missão, princípios e valores organizacionais. 

 Identidade/Identificação com grupo. 

 Identidade/Identificação com tarefas. 

 Inovação – de processos, produtos e serviços  

 Conhecimento dos processos e cadeia de valor: (sabe o que fazer, 

quando, com quem, como, onde fazer e seus impactos na empresa). 

 Trata com respeito colegas de trabalho e clientes. 

 Sentimento de cidadania organizacional – membros vão além do 

requerido, atuando e se preocupando não só com o ambiente interno, 

mas também com a comunidade e o meio ambiente. 

 Sentimento de missão e propósito de vida. 
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 Autorrealização. 

 Maior desempenho, lucratividade e redução de custos.  

 Melhor utilização de recursos (materiais e humanos). 

 Comprometimento e lealdade. 

 Retenção de talentos. 

 Satisfação no trabalho/Cliente. 

 Criação e sustentação de um ambiente e cultura organizacional 

agradáveis.  

 Transparência nos relacionamentos. 

 Confiança – nos colegas de trabalho e em si mesmo, promovendo e 

aumentando a autoestima. 

 Tomadas de decisão em grupo ou com a chefia (compartilhamento das 

responsabilidades). 

 Autonomia. Esta liberdade se refletia nas ações e decisões de todos que 

buscavam, sempre, o que fosse melhor para todos ou o bem comum. 

 Brainstorming para discussão e solução de problemas. 

 

Com a utilização destes instrumentos de coleta de dados mencionados acima, foi 

possível fazer a triangulação dos dados, permitindo obter-se maiores detalhes e insumos na 

avaliação das informações recebidas e pesquisadas. O método de triangulação visa mostrar a 

validade de uma pesquisa científica, pois o termo tem origem nas ciências que se utilizam da 

navegação, referindo-se a um método de determinar a posição de um ponto mediante 

observação de outros dois pontos (FARMER et. al., 2006; DAMIÃO, 2014).  

Assim, a triangulação de dados foi executada utilizando-se de diferentes fontes de 

dados e informações para se chegar a um mesmo resultado (GUION, 2002), o que nos 

proporcionou maior veracidade e assertividade nos dados e resultados apurados. 

Diante dos dados e análise apresentados, foi possível identificar e comprovar que a 

organização multinacional pesquisada e localizada na cidade de São Paulo, não só tem a 
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intenção de praticar a espiritualidade em seu ambiente de trabalho, como tem a dimensão da 

espiritualidade como característica inerente à sua cultura organizacional e intrínseca a suas 

práticas e processos diários. 

 Essa característica é notada em toda a empresa e é exercida desde a sua fundação nos 

EUA, como no Brasil, sendo mencionada pelos gestores e colaboradores da companhia. 

Pôde-se desta forma constatar que tanto os elementos individuais como os elementos 

corporativos da espiritualidade estavam presentes na cultura corporativa da entidade 

pesquisada. Tal fato, pode ser verificado no quadro que se segue abaixo:  

 

Quadro 8 –  Elementos da Espiritualidade Individual e Corporativa encontradas na 

Cultura Organizacional da Entidade Pesquisada  

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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1 Valores Éticos e Comportamentais ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2 Integridade e Transparência nas relações 
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3 Colaboração ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

4 Coaching/Mentoring ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

5 Satisfação no Trabalho ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

6 Engajamento ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

7 Comprometimento ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

8 Lealdade e Companheirismo ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

9 Reconhecimento ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

10

Identificação com Princípios e Valores 

Organizacionais
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

11 Identificação com Grupos de Trabalho
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

12 Identificação com Tarefas ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

13 Empowerment ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

14 Respeito e Zêlo Mútuos ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

15 Sentido de Missão e Propósito de Vida
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

16 Liberdade de Expor Ideias ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

17

Delegação de Responsabilidades e 

Tarefas
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

18 Capacitação de Funcionários ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

19 Ambiente Agradável para Trabalhar ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

20 Confiança e Autonomia ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

21 Senso de Justiça ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

22 Solidariedade ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Características da Cultura da Organização 

pesquisada

Relação entre os Elementos da Espiritualidade  Individual e Corporativa encontradas na  Cultura da Organização Pesquisada 

Elementos da Espiritualidade Individual (Pessoal).

 Elkins (1988)

Elementos da Espiritualidade Corporativa 

(Organizacional). 
Rego, Cunha e Souto (2007); Cameron et al. (2003); Fry et al. (2005)
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 Em função do que foi exposto no quadro acima, vê-se que os gestores, responsáveis 

por manter e influenciar a cultura da organização (FREITAS, 2013), procuram fomentar a 

prática da espiritualidade junto aos colaboradores da empresa e em todos os aspectos e 

dimensões da companhia, a saber, por meio de processos, procedimentos, postura, 

relacionamentos, compartilhamento de informações e outros, ou seja, em suas atividades e 

rotinas diárias. O mesmo se observa na postura e atitudes dos colaboradores.  

Sendo assim, essas características se relacionam com o referencial teórico, pois 

verifica-se a dimensão da espiritualidade associada às dimensões apontadas por Rego, Cunha 

e Souto, (2007), Cameron et al. (2003) e Fry et al. (2005) em sua totalidade. 

Ademais, essas características da gestão fazem parte de sua declaração de valores e 

registros organizacionais, documentados e disseminados em toda a companhia desde a sua 

fundação (DALKIR, 2005; SCHEIN, 2009; FREITAS, 2013).  

São, em verdade, características descritas e disponibilizadas em repositórios de 

informações e documentos de fácil acesso dentro da organização e denotam, de certa forma, 

uma filosofia, objetivos e políticas organizacionais aplicadas e compartilhadas por todos 

dentro da companhia. Isso demonstra que a espiritualidade existe no ambiente de trabalho e 

é um forte valor ou componente da cultura organizacional da empresa que esta procura 

praticar em suas rotinas diárias.  

Quanto aos colaboradores, a percepção da espiritualidade no ambiente de trabalho 

coincide com a visão dos gestores e é convergente com a cultura organizacional registrada e 

praticada por ambos.    

Assim, pode-se identificar que tanto gestores quanto colaboradores procuram, de 

forma colaborativa e com o mesmo interesse, praticar as dimensões da espiritualidade 

ilustradas por Rego, Cunha e Souto, (2007), que são o sentido de comunidade na equipe, 

alinhamento do indivíduo com os valores da organização, sentido de préstimo à comunidade 

(trabalho com significado), alegria no trabalho, oportunidades para a vida interior, acrescidas 

das dimensões citadas por Cameron et al. (2003) e Fry et al. (2005), no que se referem ao 

senso de missão/propósito de vida e autorrealização.  

Nesse sentido, considerando-se toda a base teórica estabelecida, foram constatadas 

também as proposições de pesquisa a serem investigadas neste estudo de caso, que são:   
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1. Como a espiritualidade influenciou e/ou influencia a cultura organizacional da 

empresa e como este fator contribuiu para a melhor utilização de seus recursos 

e competências essenciais (core competencies) na geração de melhores 

resultados, ou seja, a ter desempenho superior e a criar melhorias e inovação 

em processos, produtos e serviços. 

2. Como a influência da espiritualidade na cultura organizacional levou a 

organização a um melhor clima organizacional, que por sua vez levou à 

retenção de recursos (talentos). 

3. Como a influência da espiritualidade na cultura organizacional levou a 

organização à geração e compartilhamento de conhecimento e a diferenciais 

competitivos.   

 

Dessa forma, a investigação desses fatores confirmou como a espiritualidade 

influenciou a cultura organizacional e como, da mesma forma, contribuiu no estabelecimento 

de práticas organizacionais e de compartilhamento efetivo do conhecimento que conduziram 

a empresa pesquisada à definição de seus recursos, à melhor utilização de suas capacidades, 

e por fim, à geração de um ciclo inovativo que culminou na criação de diferenciais 

competitivos e de produtos e serviços novos e revolucionários que perdura até os dias de hoje. 
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5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Essa pesquisa teve por objetivo verificar a existência da espiritualidade dentro da 

cultura organizacional de uma empresa privada multinacional e sua aplicação prática no 

ambiente de trabalho. O campo de pesquisa adotado contribuiu para a constatação de 

fenômenos relacionados à espiritualidade e a seus resultados quando aplicados nas 

organizações (DAMIÃO, 2014).  

Em relação ao tema da pesquisa, buscas foram realizadas em alguns repositórios 

nacionais e internacionais e não foram encontradas organizações desse segmento, tão pouco 

organizações que tivessem em seu âmago, um histórico tão longo de sucesso, e um ambiente 

de trabalho no qual o compartilhamento de conhecimento e a geração de inovações, se desse 

de forma tão natural e empírica.  

Dessa forma, este estudo e dissertação pôde se aprofundar e, consequentemente, tecer 

novas perspectivas e horizontes relativos aos fenômenos relacionados ao tema e propiciar 

campo para novos estudos. 

  Na análise teórica pode-se constatar que as organizações se formam e criam sua 

própria cultura, conhecida como cultura organizacional. Essa cultura, resume-se no modo 

como a organização se estrutura para alcançar seus objetivos e resolver os problemas que 

dificultam o alcance de suas metas. A formação da cultura organizacional é o amálgama de 

vários elementos e características de sua realidade. Entre os vários elementos que compõem 

a cultura organizacional estão os valores organizacionais. Valores organizacionais guiam as 

condutas comportamentais de seus gestores e colaboradores, pois define o que é importante 

e o que se espera deles como ideal e/ou expectativa (DAMIÃO, 2014). 

A espiritualidade no ambiente de trabalho se caracteriza pela existência de 

oportunidades para realizar trabalho com significado no contexto de uma comunidade, com 

um sentido de alegria e satisfação, respeito por valores e pela vida interior. Essa definição 

adotada no referencial teórico, pode ser uma característica que uma empresa considera 

importante em sua realidade. Dessa forma, a espiritualidade no ambiente de trabalho pode ser 

um valor organizacional, e consequentemente, considerada como uma dimensão da cultura 

organizacional da empresa. 

Isto significa que a organização pode se estruturar de forma que as atividades e os 

comportamentos dos funcionários sejam exercidos com práticas de espiritualidade. 
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(DAMIÃO, 2014). Para a manutenção desses valores, a organização se valerá não só de uma 

estrutura, mas de ferramentas e instrumentos que permitam a manutenção e a perpetuação 

desses valores à médio e longo prazo, pois estes valores não só proporcionam melhores 

resultados, mas são elementos de sua própria identidade e cultura, para que a organização 

tenha também perenidade e lucratividade.  

A prática da espiritualidade no ambiente de trabalho, proporciona assim, bons 

resultados aos funcionários e à organização, como: espírito de equipe, zelo mútuo entre os 

membros, sentido de comunidade, alinhamento de valores dos membros com os valores da 

organização, senso de propósito e missão comuns além de sentimento de autorrealização que, 

via de regra, transcende a esfera organizacional, expandindo-se para além disso e tocando 

assim, as esferas pessoais e sociais dos funcionários da organização.  

Esses sentimentos de contribuição social, evocam os sentimentos de alegria e prazer no 

trabalho, como também o respeito aos valores e expectativas espirituais, mentais e 

emocionais dos membros da organização. De fato, pode-se dizer que estes resultados são 

reflexo das dimensões da espiritualidade, conforme verificado no referencial teórico, e se 

manifestam como as dimensões de sentido de comunidade na equipe, alinhamento do 

indivíduo com os valores da organização, sentido de préstimo à comunidade, alegria no 

trabalho e oportunidade para a vida interior, missão/propósito de vida e autorrealização, como 

já mencionado (REGO; CUNHA; SOUTO, 2007).  

A organização privada pesquisada tem não só a pretensão, mas a prática efetiva da 

espiritualidade em seu ambiente de trabalho, como constatado via análise documental, 

depoimentos coletados de gestores e colaboradores e historicidade oral (por meio de relatos 

adicionais). Isto pôde ser verificado também em suas práticas, processos, procedimentos, 

filosofias, políticas, treinamentos técnicos e comportamentais, além de sistemas e 

repositórios de informações que são amplamente divulgados, estimulados e utilizados por 

todos os membros da organização. Pôde-se notar nos depoimentos que devido à mudança 

estrutural da empresa (terceirização da força técnica), e por vezes, a fatores econômicos ou 

pouco tempo de casa, alguns membros da empresa tendem a deixar de lado alguns valores, 

na intenção de alcançar melhores resultados a curto prazo, o que é devidamente combatido e 

corrigido pelos membros mais antigos e pela própria cultura e mecanismos corporativos, pois 

a organização sabe que, à médio e longo prazo, uma cultura ética e de respeito às regras e aos 

códigos de conduta traz  melhores resultados a todos, dentro e fora da organização. 
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Assim sendo, com o objetivo de identificar quais são as dimensões de espiritualidade 

presentes na cultura da empresa; quais são as percepções dos membros da organização dessas 

dimensões; e se o referencial teórico adotado converge para as informações e fenômenos 

constatados, é que se adotou a abordagem qualitativa para o desenvolvimento da pesquisa.   

 A abordagem qualitativa, utilizando-se do instrumento de estudo de caso, busca uma 

compreensão e significados mais profundos que os indivíduos de uma organização constroem 

de si e para si mesmos com base em suas experiências e vivências de ordem profissional e 

pessoal, em seu ambiente de trabalho (DAMIÃO, 2014). Para além desses objetivos, busca-

se também o significado de estar neste ambiente, o papel da cultura organizacional e como 

estes aspectos afetam e se deixam afetar pelo mundo a sua volta. Sendo assim, para a 

constatação de todos esses fatores, o estudo de caso foi de carácter exploratório com vistas a 

verificar tal fenômeno em seu contexto real e histórico.  

Adotou-se três instrumentos de pesquisa para o estudo de caso: a análise documental, 

a entrevista semiestruturada e a historicidade oral (relatos adicionais) por meio da observação 

de campo assistêmica não estruturada. Em outras palavras, no caso desta última, por meio da 

observação de campo aleatória não estruturada realizada em encontros sociais e 

confraternizações de membros da organização, colhendo relatos, depoimentos e histórias de 

situações vivenciadas por eles em seus ambientes de trabalho.  

A técnica da análise documental permitiu prover informações complementares, e de 

carácter formal e institucional da organização, para maior compreensão de seus valores e de 

sua estrutura e base culturais. Buscou-se com essa técnica, identificar quais os valores básicos 

da organização, como eram conservados e transmitidos a seus membros, e como se davam as 

práticas da organização refletindo as dimensões da espiritualidade. A “Declaração de 

Valores” da organização, estabelecida desde sua fundação, é a carta magna da companhia, da 

qual suas principais características e diretrizes derivam.  

As práticas e treinamentos dos funcionários, suas políticas e filosofias desenvolvidas 

têm por origem e base a Declaração de Valores da companhia, que por sua vez estabelece 

dois principais pilares: a satisfação total do cliente e a valorização de seus empregados. Estes 

e outros valores da cultura organizacional foram observados, e foi possível identificar e 

constatar que as dimensões da espiritualidade se encontram no cerne de sua cultura e nas 

práticas diárias.  
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A técnica de entrevista adotada foi a semiestruturada que contém questionários pré-

estabelecidos, mas que ao mesmo tempo proporciona oportunidade ao entrevistador e 

entrevistado discorrer e se estender sobre o tema pesquisado. Dessa forma, foi possível 

coletar dados subjetivos que se relacionam aos valores, às atitudes e às opiniões dos sujeitos. 

Foram assim elaborados dois roteiros: um para os gestores e outro para os colaboradores. Isto 

porque a pesquisa teve por objetivo coletar as diferentes percepções, de gestores e 

colaboradores, e averiguar se eram convergentes ou não (DAMIÃO, 2014). 

 A entrevista com os gestores teve por objetivo identificar como estes, como 

responsáveis, eram influenciados pela cultura da empresa e como buscavam disseminar e 

influenciar seus colaboradores e subalternos no ambiente de trabalho. Já o objetivo de 

entrevistar os colaboradores, foi identificar como era a percepção destes frente à influência 

de seus gestores e valores da cultura organizacional por meio não só de seu ambiente, mas 

também por meio de práticas, processos e procedimentos que eram inerentes a suas rotinas 

diárias e as políticas estabelecidas pela companhia.  

Dessa forma, o aspecto principal foi identificar a presença das dimensões da 

espiritualidade ante a percepção de ambos os membros: gestores e colaboradores, o que foi 

constatado em ambos os casos, além da convergência de conceitos e percepções em relação 

ao ambiente e cultura organizacional percebida.  

Participaram das entrevistas quatro membros da organização: dois gestores e dois 

colaboradores. De fato, devido ao longo tempo de permanência na organização de todos os 

entrevistados, constatou-se que os próprios colaboradores também se tornaram gestores 

posteriormente, e todos os gestores haviam sido anteriormente colaboradores, contudo a 

classificação entre gestores e colaboradores se deu, mais devidamente, à posição hierárquica 

dentro da empresa no momento presente ou em suas saídas da empresa. Entre os dois gestores, 

um foi diretor de grandes contas/clientes e o outro gerente de Marketing de família de 

produtos. Por sua vez, entre os colaboradores, um chegou à gerência de Inteligência de 

mercado e Capacitação de canais e o outro chegou a gerente de Marketing.   

Na entrevista com os gestores pôde-se concluir que em suas concepções as dimensões 

da espiritualidade estavam presentes e eram incentivadas e estimuladas em seus 

colaboradores, principalmente para que  tivessem consciência de suas responsabilidades, mas 

de uma forma natural e empírica, o que ocorria por meio do suporte (técnico e pessoal), 

delegação de tarefas e responsabilidades, mas essencialmente pela liberdade de expressão de 
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ideias, respeito e colaboração que eram em realidade mútuos entre gestores e colaboradores. 

Estas ações geravam não só alto espírito e senso de equipe, mas de importância e 

conhecimento individuais em que todos eram extremamente cônscios de suas atribuições e 

papeis dentro dos processos e práticas coletivas da companhia. Este sentimento trazia em seu 

cerne, alta sensação de zelo mútuo, alegria e satisfação no que se fazia, bem como uma 

identificação com os valores, projetos e desafios que a organização, ou mesmo os gestores, 

ofereciam ou proporcionavam aos seus colaboradores.  

Quanto a ambos, gestores e colaboradores, o comprometimento e a identificação com 

os valores e propósitos da organização eram praticamente totais e a simbiose causada por 

esse comprometimento e respeito mútuos, entre os membros da empresa, e entre esta última 

e seus membros era algo que despertava entre todos na organização, os sentimentos de 

confiança, ética e transparência (DALKIR, 2005), que permeavam todas as práticas, 

processos e procedimentos da companhia. Todos podiam contar uns com os outros 

independentemente de nível hierárquico ou função, isto é marcado por uma prática que virou 

verbo da empresa, o verbo “clientar” em que todos se tratavam, internamente como tratavam 

os clientes externos, ou seja, com atenção, respeito, prestatividade, responsabilidade e 

coerência.  

Esta liberdade, respeito, comprometimento, confiança, ética, integridade, colaboração  

e transparência em todos os contextos, processos e situações da organização criaram um 

ambiente de alegria, satisfação, sentido de equipe e comunidade, alinhamento de valores, 

senso de missão e propósitos, bem como de autorrealização individual e coletiva que 

transcendia o ambiente organizacional, era transportado para as esferas pessoal e social de 

cada membro e serviram de pavimentação e criação de uma ambiente estimulante, criativo e 

inovador, no qual o compartilhamento intensivo de conhecimento, a otimização e 

aprimoramento de recursos, e por sua vez, a criação e a manutenção de diferenciais 

competitivos se deu e ocorre até os dias de hoje.  

Neste sentido, encontrou-se todos os elementos que caracterizam a VBR (Visão 

Baseada em Recursos), teorizada por Penrose (1959), os elementos e valores da cultura 

organizacional teorizados por Dalkir (2005), Schein (2009) e Freitas (2013), e as dimensões 

da espiritualidade teorizadas e relatadas por Rego, Cunha e Souto (2007), Cameron et al. 

(2003) e Fry et al. (2005) e por tantos outros autores, sendo aplicada e vivenciada de forma 

eficaz e assertiva nas rotinas do dia a dia, refletindo-se numa excelência de processos, 
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produtos e serviços que perdura por mais de 70 anos em todo o mundo desde sua origem.  

Na história oral, foi aplicado o método de observação assistêmico ou aleatório em 

diversos encontros sociais e confraternizações da companhia. Nesses encontros descontraídos 

e informais, via-se plenamente a satisfação e o orgulho em compartilhar informações, a 

alegria em estar com e entre colegas e gestores, bem como o clima organizacional e o 

sentimento de se pertencer e fazer algo de importância para a organização e a sociedade em 

geral. O clima de respeito, consideração, e ao mesmo tempo de liberdade, confiança, 

transparência e descontração, proporcionava prazer aos participantes e reforçava o 

compromentimento e senso de companheirismo e senso de zelo mútuos, de uns pelos os 

outros. Mesmo entre os ex-funcionários da organização, nesses encontros, esta satisfação, 

clima agradável e descontraído ainda perduram. 

 Estes encontros proporcionaram a este pesquisador ambiente rico em histórias, em que 

a procura por recolher e registrar os fatos da realidade e sentimentos pessoais de diversos 

membros da organização se deu sem a utilização de meios técnicos especiais, sendo anotados 

posteriormente.   

De qualquer forma, este método proporciona uma visão e percepção muito mais 

humana e transparente, de um ambiente desprovido de “máscaras”, ou seja, de quaisquer 

normas, processos, procedimentos, tabus ou represálias, denotando um ambiente, 

características pessoais e comportamentos reais e autênticos por parte dos membros da 

organização pesquisada. 

 Os fatos, dados e características levantados e verificados nesses encontros foram 

convergentes aos apurados na análise documental e entrevistas, e convergentes em seu 

conjunto, contudo em nível por vezes mais profundo ou detalhado.  

Dessa forma, a organização privada pesquisada apresenta, conforme a análise de dados 

comparada ao referencial teórico adotado, a dimensão da espiritualidade em sua cultura 

organizacional, processos e modus operandi.  

A cultura organizacional pretende aplicar e são percebidos por seus membros - gestores 

e colaboradores - as dimensões da espiritualidade adotadas no referencial teórico, havendo 

porém, uma ênfase no sentido de comunidade na equipe e um sentido de préstimo à 

comunidade (trabalho com significado) que se expande e toca as outras dimensões, mas de 

forma natural, simbiótica e empírica, tomando uma dimensão holística que permeia as esferas 

espiritual, mental, emocional e física da organização e de seus membros.     
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  Sendo assim, buscou-se com esta pesquisa responder as seguintes indagações:  

Foram os fundadores da organização que na fundação incentivaram a espiritualidade 

no ambiente de trabalho? Se sim, por quê? Se não, foram seus colaboradores? Qual a razão? 

A espiritualidade é vista como um diferencial estratégico, competitivo e produtivo para a 

organização?  

A espiritualidade, nos dias atuais, contribui para a retenção de talentos? Para a 

inovação? Frente a um mundo globalizado, complexo e em constante mutação, a 

espiritualidade contribui para melhor relacionamento interpessoal interno (funcionários), 

externo (com clientes) e para uma reumanização das organizações e do mercado de trabalho, 

tendo em consideração o ser humano como um ser holístico e com necessidades espirituais 

para seu propósito de vida?  

Como esse valor é praticado, incentivado e mantido nas atividades diárias da 

organização? No geral, a organização que incentiva e apoia a prática da espiritualidade no 

ambiente de trabalho, obtém melhores resultados? Tem reforços ou descontinuidade destes 

valores por parte dos funcionários? (DAMIÃO, 2014). A organização que incentiva e 

promove a prática da espiritualidade em seu ambiente de trabalho, proporciona melhor 

sentimento de pertença em sua comunidade de trabalho e na sociedade? Os colaboradores de 

uma “organização espiritualizada” têm maior sentimento de completude, de realização e 

satisfação no trabalho? Tem sentimento pessoal maior de missão e propósito que se 

indentifica e se alinha com a missão e propósitos da organização? A definição de 

espiritualidade, realmente condiz com as definições teóricas?  

É dentro deste cenário que a espiritualidade ganha importância e aparece como uma 

alternativa, fornecendo parâmetros e subsídios, bem como uma nova abordagem para a 

criação de organizações mais sadias e prósperas neste início de século XXI, resgatando no 

cerne das instituições a importância do único e real recurso, que faz toda e qualquer diferença: 

o ser humano.  
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5.1  Limitações e Sugestões de Pesquisa     
 

A pesquisa apresenta limitações pelo fato de ser um estudo de caso e ter sido efetuada 

somente em uma organização privada, pertencente a um ramo de indústria, e apesar de ser 

uma multinacional, pesquisa-la somente em um país, neste caso o Brasil. 

Neste sentido, apesar da pesquisa ter sido realizada somente no Brasil, encontrou-se 

consistência em sua cultura, se comparada a cultura da matriz da empresa, que fica nos EUA, 

segundo relato dos entrevistados. Não podemos afirmar que a mesma cultura organizacional 

seja encontrada em suas filiais em outros países e continentes, porém pelos relatos da própria 

companhia esta preocupação e esforço existem para se manter seus valores e cultura 

uniformes, na medida do possível.  

Pesquisas futuras poderão ser efetuadas em outras organizações para se comprovar a 

existência da mesma cultura e resultados em outras indústrias, regiões e ramos de atividade.  

Pesquisas quantitativas além das qualitativas, como neste caso, buscam saber em que 

grau ou nível tais dimensões ou características se fazem presentes ou não, e também são 

válidas como métricas, não só da presença, mas também da evolução de tais práticas, culturas 

e dimensões para a verificação e aferição positiva ou negativa dos citados fatores.  

Neste aspecto, a contribuição científica de informações de caráter quantitativo e 

qualitativo para o aprofundamento e melhor organização desse segmento serão extremamente 

válidas devido à dificultadade e ao recente campo de pesquisa no qual se caracteriza a 

espiritualidade no meio acadêmico da administração e ciências sociais aplicadas.  

Um vasto campo de pesquisa e seus eventuais desdobramentos, nesse sentido, se 

abrem a futuras pesquisas e estudos.      
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APÊNDICE - TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 
 
 
 
 

ENTREVISTA COM GESTORES E COLABORADORES 



 
 

 

 
 

GESTOR 1 – L.A.U.I. 

Entrevistador: Bem, gente...é…boa tarde, hoje é dia 27 de dezembro de 2017. 

Gestor 1: Outubro. 27 de outubro 

Entrevistador: eu falei o quê?  

Gestor 1: Dezembro. 

Entrevistador: Dezembro, não?...27, perdão, de outubro. Tô com o clock adiantado... de 2017. 

Eu estou aqui agora como L.I. que foi técnico da “Empresa”, enfim teve toda uma carreira dentro 

da “Empresa”, chegou a função, ao cargo de Diretor lá dentro. E eu gostaria de começar nossa 

entrevista, então, L.I. te fazer algumas perguntas, bem, nome L.I., quanto tempo você trabalhou 

na “Empresa”, qual sua idade, formação, enfim... 

Gestor 1: Bom, meu nome inteiro L.A.U.I., tenho 52 anos... 

Entrevistador: Idade, né?! 

Gestor 1: É. Eu trabalhei na “Empresa”... 

Entrevistador: Perdão, é L.A.? 

Gestor 1: U.I.  

Entrevistador: Ah, U.I. 

Gestor 1: E... trabalhei na “Empresa” na primeira incursão de 1992 até final de 2008, foram 19 

anos, quase 20. É... como você falou, eu entrei como técnico, fui ser Engenheiro especialista, é.... 

Engenheiro especialista que aí acabei suportando a América Latina... fui ...é uma pessoa de 

desenvolvimento e dando treinamento para analista, para técnico, é... implementação de projetos 

e aí depois fui convidado para ser Gerente de Produto, um ano e meio depois fui Gerente de 

Marketing e aí fui ser Gerente de Vendas numa filial... naquela época juntaram o Federal 

Operacional do Rio de janeiro com Espírito Santo e Minas, mas aí em seguida vieram as 

máquinas de grande porte e pediram para eu voltar para liderar uma área nova somente voltada 

para grandes projetos e eu... fui meio que um.. o primeiro diretor de uma divisão em que era com 

foco nitidamente só em grandes projetos de máquinas grandes. Isso é o que... daí em diante foi 

minha grande carreira, de 2003...2004 vai, para ser exato. Até hoje é o que eu mais fiz, tocar 

projeto só em cima de grandes clientes, grandes volumes de produção, de impressão e etc. que de 

alguma maneira tá atrelada com algum desenvolvimento de aplicação, acomodação de sistemas, 

acomodação de workflow, isso é o que eu me desenvolvi nos últimos... é... 15 anos, praticamente. 

Entrevistador: Perfeito. A sua formação, por favor. 



 
 

 

 
 

Gestor 1: Eu fiz..é... Colégio Técnico profissionalizante, né... segundo grau profissionalizante. 

Aí depois eu fiz Processamento de Dados no Makenzie. Tomei a decisão de que não era isso que 

eu queria seguir na minha carreira, aí acabei querendo fazer Engenharia, aí fiz engenharia. Então, 

eu tenho Processamento de Dados, como formação acadêmica, e Engenheiro Eletrônico. É... pela 

“Empresa” ainda, quando eu tava exatamente nesse viés de iniciar a migração da parte técnica 

para a parte de marketing, gestão de produtos, a própria “Empresa” me convidou e eu fui eleito 

dentro de um grupo de profissionais... que a “Empresa” tava investindo para desenvolver pro 

futuro, fiz um MBA na Fundação Dom Cabral que era um esquema de um, de um grupo 

de....de...é...é... gestores com... viés de serem desenvolvidos pra assumir cargos estratégicos na 

“Empresa” no futuro. Então, era um consórcio de empresas, na época era a “Empresa”, a Atlas 

Copco era Unilever e a Shell. É... foram as empresas que tavam no consórcio. Experiência 

brilhante, isso foi em 99. 

Entrevistador: Tipo um... grupo de high potential? 

Gestor 1: Exatamente. 

Entrevistador: Pessoas com alto... 

Gestor 1: Como se fosse um grupo de [  ] ... exatamente isso. É e aí mais recentemente, depois 

de... tanta experiência profissional etc, eu tava sentindo falta de voltar a estudar, a adentrar um 

pouco mais no lado acadêmico. Dei aula durante algum tempo, ainda só como MBA, mas...  eu 

é... tinha vontade de me aprimorar na parte de...de... como eu poderia ter... porque dar aula pra 

mim era... não era pelo dinheiro, mas me remetia sempre a eu ter que me reinventar toda hora, 

né. Todo aluno chato que pergunta alguma coisa, eu... eu... não digo que aluno é chato, eu tô 

brincando, mas... todo aluno que te questiona te leva a você ter que se preparar cada vez mais. 

Então, se você quer ser uma pessoa pra se colocar de maneira que alguém se espelhe em você, 

você tem que estar sempre num... num nível acima daquilo que você tava no dia anterior que 

você foi dá aula. Então, isso pra mim sempre me motivou muito. Quando eu mudei do Rio para 

São Paulo, sem mestrado em São Paulo você não é ninguém para dar aula numa entidade de 

primeira linha. Eu já tinha vontade de fazer mestrado, demorou, casei de novo, segundo 

casamento, filho pequeno... quando minha vida começou a entrar no eixo de novo, eu 

resolvi...me inscrevi e fiz, e terminei... 

Entrevistador: Você fez mestrado...? 

Gestor 1: Eu fiz mestrado numa aliança entre a Fundação Dom Cabral e a PUC de Minas 

Gerais... que aí é... hoje a Fundação Dom Cabral já rompeu essa... essa parceria, já tem seu o 

mestrado próprio, mas a PUC, historicamente, já tem há muito mais tempo e...é... eu digo que foi 

interessante porque eu peguei um pouco do bom dos dois lados. Têm pessoas muito bem 

orientadas ao lado... é... profissional dentro da Dom Cabral que sempre teve um pouco mais 

intenso entre esse viés, e a PUC um viés mais intenso acadêmico, eu peguei um pouco dos dois. 



 
 

 

 
 

Foi uma experiência bem interessante. 

Entrevistador: Ah, perfeito. Bem, vamos então a nossa primeira pergunta, né. A prática, bem, 

antes de mais nada é... a definição de espiritualidade a gente conversou um pouquinho para você 

ter uma... uma ideia, então, a primeira pergunta: A prática da espiritualidade existe no 

ambiente de trabalho? Se sim, né, como você a define? Tá, então, voltando... ao ambiente da 

“Empresa” como é que... a “Empresa”... 

Gestor 1: Eu... eu acho que é empresas que possuem aquilo que o meio comum, as pessoas 

normalmente comentam que uma cultura de uma empresa que é muito forte, ela na verdade ela 

traz a reboque alguns vetores muito importantes.  Existe de repente uma diretriz corporativa 

muito intensa, missão, visão, baseado... calcado num serviço, num produto alguma do gênero... 

eu acho que isso é... é um ponto importante de ser analisado, sem dúvida nenhuma. Mas existe 

outras coisas que não estão escritas em lugar nenhum e é o que a gente tava comentando agora há 

pouco, que eu acredito que traga a reboque aquilo que é a energia, a espiritualidade, como a 

gente quiser dizer, a intensidade que vai além do que tá escrito. Vai além daquilo que pode ser 

é... passado em cima, por exemplo, de um mate... de um...de um... manual de diretrizes, que é o 

meio comum é o que se aprende no dia a dia, é a forma com que as pessoas interagem, é...é o 

quanto as pessoas são formadas a... a trazer a um determinado... a um determinado 

comportamento frente a uma determinada situação, como que você vai se comportar. Então, eu 

aprendi e aflorou isso em mim, muito forte, o detalhe a respeito de: trate muito bem o seu cliente. 

Esse... ele é o cara que paga a conta, ele é o cara que vai perpetuar a maneira com que a empresa 

vai atuar no mercado, e a “Empresa” sempre foi reconhecida mundialmente inclusive, não só no 

Brasil, como sendo uma empresa que sempre teve dentro dessa sua diretriz como criar bons 

vendedores, boas pessoas pra tratar com seu cliente e isso...é...atualmente a gente vê no Brasil, 

ainda mais nós que trabalhamos muito tempo na “Empresa” e....e...nos...nos...relacionamos com 

pessoas que acabaram crescendo profissionalmente; você vê ex-funcionários da empresa em 

várias organizações que levam um pouco desse lado para outros lugares e que são até muito bem- 

vindos né... as...as...as pessoas gostam muito de trazer pessoas que tiveram uma formação em 

empresas dessa...dessa envergadura. Então eu acho sim, talvez não em todas...as empresas...diria 

até praticamente com certeza, não, mas empresas que possuem uma...uma...uma característica 

muito forte de cultura trazem, naturalmente, na minha opinião, a reboque, algo que não está 

escrito em lugar nenhum. Que tem a ver como condutas e diretrizes que pessoas colocam o seu 

lado pessoal... o seu lado humano, o seu dedinho ali pra poder construir algo que compartilhar 

com os outros que acabam de alguma maneira “complementariando”  aquilo que está escrito nos 

dogmas, diretrizes, missão, visão, etc , mas que isso você...você convive e você de alguma 

maneira se acomoda, se... se adequa, ou não, ou você pode até vir a ser excluído. 

Entrevistador: Me diga uma coisa, esse...esse...esses valores, esse comportamento que traz a 

reboque a...a...a gente pode dizer que...que transcende um pouco do que as empre....do que as 

pessoas realizam dentro da empresa e que na realidade acaba girando em torno dum sentimento, 



 
 

 

 
 

dum fator comum que elas têm, que elas comungam... 

Gestor 1: Sim. 

Entrevistador: ... em termos de propósito, de...de missão, de tarefa, etc? 

Gestor 1: De novo...é...falando em específico em relação à “Empresa” isso sempre foi muito 

forte, aquele detalhe, ninguém nunca disse que você deveria é... compactuar sobre detalhes 

assim...a respeito do seu lado pessoal com o seu colega de trabalho. Ninguém nunca colocou que 

isso era mandatório para você se dar bem na empresa, mas era natural que... você percebia que as 

pessoas que estavam na “Empresa” há mais tempo acabavam tendo harmonias e simbioses com 

os colegas de trabalho e as pessoas e que muitas vezes envolvia as famílias, então no final das 

contas acontecia e era uma diretriz é... muito ... forte o lado de você ... é... acabar convivendo não 

só no ambiente de trabalho, mas no ambiente pessoal, profissional e familiar numa coisa só. 

Acaba se misturando. Como tudo na vida tem o lado bom e o lado ruim, com relação a isso, 

porque no final das contas uma pessoa que não tinha uma formação familiar adequada e alinhada 

suficiente com isso dificilmente ele conseguia encontrar o seu espaço, o seu lugar. Então, eu 

acredito que sim, é... é ...é uma coisa que é... é... transcende porque ultrapassa os limites daquilo 

que é cobrado de você como um profissional. É cobrado que você tenha essa simbiose? não, não 

é cobrado de ninguém, em hipótese alguma. Mas é natural que a cultura quando é forte nesse 

sentido é... é... o compartilhamento dessa espiritualidade, desse aculturamento a... que transcende 

a atividade profissional, ou você consegue se sentir bem e isso tá agregando valor na sua vida 

particular e pessoal, ou então dificilmente você consegue fazer com que isso te traga conforto 

pessoal e profissional em conjunto, em harmonia.  

Entrevistador: Entrando num aspecto digamos assim, de... autoestima, autoconsideração, é... 

autorrealização, de você... de identificação também com o grupo, é isso que você está dizendo 

em outras palavras? 

Gestor 1: É... sim ...nnnn...  porque no final das contas... não tem jeito todo ser humano, aí é uma 

opinião pessoal, minha... independente de “Empresa”, HP, que eu já passei na HP, etc, independe 

de empresa. Todo ser humano tem uma necessidade extrema de ele se sentir fazendo parte de 

algo, dele se sentir sendo aceito por algo, por... pelo ambiente que você convive. Pode ser na 

família, pode ser no seu ambiente de amigos, é... é... vou citar um exemplo clássico: existem 

pessoas do meu ambiente relacional, tipo, irmão de um parente que quando eu encontro num 

casamento, numa festa, etc, se conversa, tal, se bate-papo, etc, mas o papo dura dez minutos. Por 

que que dura dez minutos, porque não tem muita aderência sobre os valores, os detalhes que 

trazem zona de conforto e de convivência no ambiente que transcende o bate-papo só do dia a 

dia, do que é da família, do seu lado pessoal, de quais são seus hobbies, quais são seus anseios, 

quais são suas dores, quais são as coisas que te motivam, o que te desmotiva, então... acaba se 

tornando naturalmente um ambiente em que você é... busca sempre se...se relacionar com a 

pessoa com as quais você se sente aceito, que você... a autoestima que você comentou, é um fato. 



 
 

 

 
 

A autoestima, ela...ela se vangloria, ela se valoriza dentro do seu coração quando você no final 

das contas, sente que as pessoas com as quais você está ao redor, elas são semelhantes a você, 

que as pessoas estão compactuando de diretrizes não somente de atitudes profissionais, mas 

pessoais também, então é...é... bem um lado que se confunde com família, na minha opinião. 

Entrevistador: Ah, não...perfeito. Então aqui você colocou que é... a prática da espiritualidade 

existe no ambiente de trabalho, é... e se...se...sim... como você a define. Você também definiu. 

Você diz que é... que você enfim, tem uma vida né... 19 anos né...dentro da “Empresa”, você 

trabalhou 19 anos lá.  

Gestor 1: Isso. 

Entrevistador: Saiu agora, esse ano, né?! 

Gestor 1: Sai agora em... final de 2017. Na verdade, foram dois períodos né: 19 anos da primeira 

vez e... eu fiquei mais três anos como diretor executivo agora, da última vez. 

Entrevistador: Ah, então são 22 anos.  

Gestor 1: Exatamente, no total.  

Entrevistador: 22 anos...(rindo) 

Gestor 1: Na verdade, 23... quase 23, né. 

Entrevistador: Quase 23 anos, né?! 23 anos. 

Gestor 1:  É, exatamente. 

Entrevistador: É...e... da...da...daquilo que você viu no começo da sua carreira para o que tem 

hoje, você acha que é...é... esse...esse ambiente, esses valores, essa dinâmica ela ainda se 

mantem, não se manteve, se mantem em parte. 

Gestor 1: É... eu acho que a gente não pode responder essa pergunta sem dizer que o ambiente 

externo mudou muito, no mundo e no Brasil. E, em virtude disso qualquer empresa não só a 

“Empresa”, qualquer empresa teve que se adequar. No momento em que você tem algumas 

diretrizes de ter que se adequar, ou se adequa, ou se adequa senão a empresa morre, não pode 

morrer. Nenhuma empresa vai deixar morrer e você vai tentar adequar até o limite em que não 

venha a agredir aquilo que são os seus dogmas que estão de alguma maneira o... e....e... 

escondidos ou na obscuridade, mas que fazem parte da... da ...do... espírito, fazem... fazem da... 

da ...da...  do lado em que é a cultura, que ela é viva, ela é única, ela perpetua, ela passa de 

geração a geração. A “Empresa”, no Brasil, por exemplo, ela completou 50 anos há dois anos 

atrás, tá para completar 75 anos no mundo, então, caramba, não é uma empresa... que tá há ... há  

pouco tempo. E esse viés do ponto de vista do quanto a cultura interfere nas decisões, nas 

diretrizes estratégicas, se percebe até hoje. Então, aconteceu o que nesses anos todos? 



 
 

 

 
 

Adequações para se acomodar, se... se... encontrar uma maneira de estabilizar e harmonizar a sua 

condução de negócios perante o ambiente externo que teve uma mudança muito radical. E no 

Brasil, principalmente, mais até do que aconteceu em outros países, esse ambiente mudou, e 

mudou muito. Desde a abertura de mercado em 92 que a “Empresa” foi hegemônica no Brasil, 

né. É... não sei se todo mundo sabe, mas a “Empresa” já chegou a ser a quarta operação do 

mundo. Já chegou a ser uma empresa... 

Entrevistador: A “Empresa” do Brasil? 

Gestor 1: “Empresa” Brasil! Isso até meados da década de 90. Com a abertura de mercado 

começou a entrarem outras empresas que não tinham, por exemplo,  viés de ter fábrica no Brasil, 

que a “Empresa” tinha fábrica em Itatiaia, fábrica aqui em Salvador, fábrica em Manaus, 

e...acabou de alguma maneira gozando de uma série de incentivos que o governo estimulava para 

isso, mas ela se acomodou em cima de uma situação por que a reserva de mercado também 

protegia, então, não tem nada de mau nisso, mas... na hora que abriu, e tinha que abrir, não por 

causa da “Empresa”, mas por causa de uma série de outros níveis da....da... macroeconomia do 

Brasil que tinha que se reinventar, tinha que mudar, tinha que melhorar. E afetou muitas 

empresas, algumas empresas que não tinham uma cultura tão forte como... Engesa, outras 

empresas que tinham um viés forte de... de... estímulo que o próprio governo fazia com que essas 

empresas eram protegidas, como não tinha uma cultura forte o suficiente para reagir...sumiram 

ou desapareceram, ou foram incorporadas, ou...outro alguém teve que impor a sua cultura, mais 

alinhada com a agilidade do que o mercado i... iria impor, para poder conseguir sobreviver.  

Entrevistador: Tinha a Elebra também, né?! Brasileira. 

Gestor 1: É isso quem... 

Entrevistador: Scopus. 

Gestor 1: Scopus. Tem várias, a gente vai mensurando várias. Então, é... esse é o ponto 

importante que eu gos... gostaria de citar, a cultura da “Empresa” ela continua, ela existe, ela 

perpetua uma série de... de detalhes que não estão escritos em lugar nenhum, mas a “Empresa” 

teve que fazer acomodações em virtude de v... de algumas alterações, inclusive estruturais, muito 

profundas, nos últimos...vai...digamos aí... nos últimos dez anos.  

Entrevistador: Perfeito. 

Gestor 1: Aconteceram várias mudanças muito, muito intensas. Agora permanece? Sem dúvida 

nenhuma. Eu acho que a essência, eu creio que não muda. E não mudou e continua sendo. 

Entrevistador: Perfeito. Bem, segunda questão. Você incentiva a prática de espiritualidade 

no ambiente de trabalho? Se sim, por quê? E como?  

Gestor 1: É... essa é uma excelente pergunta. Porque... é... eu acho que pessoas que... é... que 



 
 

 

 
 

conseguem desenvolver a capacidade de liderar outras pessoas, necessariamente, têm que ter 

algum tipo de detalhe que transcenda a diretriz do que que você vai fazer para conseguir entregar 

o número. E no final das contas, tem gente que chama de carisma, tem gente que chama de... de 

...é colocar... ah... pacto... 

Entrevistador: Talento, foco... 

Gestor 1: Talento. É... t... tem vários nomes. Eu chamo de você, de alguma maneira, desenvolver 

habilidades de envolver as pessoas e faze-las com que elas consigam identificar a necessidade de 

elas se comprometerem. Porque um profissional que ele não se compromete em cima de uma 

atividade em relação ao desenvolvimento em conjunto, geralmente, não consegue se dar bem 

num ambiente organizacional onde eu tô liderando um time. 

Entrevistador: Aí você diz uma gestão mais humanizada onde você se aproxima mais da tua 

equipe, onde você conhece eles mais? 

Gestor 1: É, porque.... 

Entrevistador: No aspecto não só profissional, mas também... 

Gestor 1: Isso.  

Entrevistador: ... mental, emocional.  

Gestor 1: Exato. É onde...é... é o que eu ia... é onde eu ia entrar agora. Na verdade, é uma via de 

mão dupla. Você tentar fazer com que as pessoas se identifiquem com você como líder, 

automaticamente também te leva você a crer o seguinte: não adianta, se você quiser liderar bem, 

você tem que respeitar os limites de cada um. Nem todo mundo tem disponibilidade para poder 

ficar até mais tarde quando precisa, nem todo mundo tem aquela... aquela vontade de... de... é... 

é... participar da obra e vibrar quando a obra realmente consegue ser er... ser concluída. E por 

essa razão é... existem pessoa que estão mais ávidas a se... a se expor para conseguirem crescer 

profissionalmente e outras não. Outras estão com vontade de participar da obra sim, mas querem 

se limitar a serem meros liderados e que você dê a diretriz para onde ele tem que ir, o que que ele 

tem que fazer, quando ele tem que entregar e não me peça mais por que eu... se você me pedir, se 

você me exigir eu não vou conseguir te entregar. Mas isso é velado, você tem que sentir. O 

gestor tem que sentir. Agora, numa boa, a cultura da “Empresa” não ensinou isso. A cultura dos 

gestores que se preocuparam em trazer a... profissionais que se... que os gestores que também de 

alguma maneira pega... é como se fosse cultura de uma família que passa de pai para filho, de 

filho para neto, de neto ãããã... São...são detalhes que de alguma maneira fazem parte de um todo 

que gera na ponta algo que reverbere em todos os liderados de forma que tenha uma aderência 

com algo em comum. Que venha a ser uma diretriz que não está escrita em lugar nenhum, que a 

própria “Empresa” deseja. Então, como? Putz. Sensibilidade de conseguir entender, isso no meu 

caso. Até que ponto um profissional tá preparado para executar um determinado, uma 



 
 

 

 
 

determinada atividade X ou Y. E o jeito de cobrar, e o jeito de pedir é diferente para cada um. 

Então, o jeito de liderar eu acabo, de alguma maneira, é... ajustando da melhor forma para extrair 

o melhor possível de cada um. Todo ser humano, na minha opinião, tem algo que o diferencia. 

Como identificar, como extrair o máximo de cada um, é uma habilidade.  

Entrevistador: Bem, esse ‘como’, então, você diz... tem... dentro da “Empresa” tinha... tinha 

uma cultura então, que... no mínimo.... se não proporcionava esse entendimento, essa... esse 

aprofundamento no relacionamento humano, pelo menos, é...é... era implícito e facilitava um 

pouco isso, quer dizer, vinha... vinha de cima para baixo. 

Gestor 1: É! e...é... Eu não vou... não vou negar que eu acho que eu tive a felicidade de eu ter 

alguns gestores, meus superiores, que vários superiores que eu tive no decorrer da minha 

carreira... muitos deles estimulavam ou...ou eles próprios já agiam dessa maneira, ou 

estimulavam que as pessoas desenvolvessem essa habilidade. Eu não acredito em sorte. Não... eu 

tive sorte que os gestores, todos eles tinham mais ou menos assim... n... não consigo acreditar 

nisso. Na verdade, é justamente aquilo que as pessoas conseguiram ir migrando nas suas 

atividades e sendo promovidos e identificados como potencial para assumir mais 

responsabilidades, que na minha opinião, estavam cada vez mais alinhados com coisas que a 

própria cultura das pessoas, de alguma maneira, buscassem identificar as pessoas que tinham 

essa habilidade, então, é...é natural, as pessoas começam cada vez se sentirem mais e mais  

próximas e interagindo com mais a... é... harmonia com aquelas que você mais se identifica, 

então, é... eu... eu acredito que eu acabei também aflorando esse meu jeito de gestão, muito mais 

na repetição, em cima de como eu fui liderado. 

Entrevistador: Entendi. 

Gestor 1: Então, tem a ver com a cultura e com a energia, a espiritualidade da empresa? Claro 

que sim! Porque eu não vejo isso escrito em lugar nenhum. Isso num... num tá em treinamento 

nenhum. É no dia a dia que você percebe né, na maneira com que as pessoas interagem e no 

quanto existe uma mão no ombro por causa que você tá mal por causa que tá acontecendo 

alguma coisa em casa. Não... não... pô... coisas desse tipo é... fazem parte de diferenciais que em 

outros lugares que eu já trabalhei também, entre idas e vindas, não existem. Portanto, são parte 

inerente de algo que vem de cultura, espiritualidade, como a gente quiser chamar que, na minha 

opinião, tá muito além daquilo que a diretriz de missão e visão e como chegar no número na 

ponta, no final do mês.  

Entrevistador: Seria uma gestão mais humanizada, ver o colaborar ali, o subordinado, 

empregado enfim, qual o nome que seja, como uma pessoa inteira né, no aspecto... 

Gestor 1: Exatamente. 

Entrevistador: ... profissional, mas também emocional, intelectual em termos de capacidade, 

mas também espiritual em termos de anseios, de valores, etc. É você poder enxergar isso e poder 



 
 

 

 
 

abraçar, amalgamar isso e também se expor né... 

Gestor 1: Exatamente. 

Entrevistador: ... no sentido poder ter essa troca, ter ... 

Gestor 1: É... eu busco...  

Entrevistador: ... esse entrosamento. 

Gestor 1: É... é... depois de estar há tantos anos já no mercado, existe a gestão que você pode 

fazer em cima da gestão do torniquete apertado ao extremo, que é notório, é visto e reconhecido 

mundialmente que é o melhor jeito de gestão pra trazer resultado. Ponto. É um fato! Mas na 

“Empresa” não é a ferro e fogo assim e... é... existe sim uma diretriz de você conseguir? Sim! 

E...e... mas a... a... tolerância é um pouco maior, em virtude do respeito ao ser humano, é forte na 

“Empresa”. E continua sendo.  

Entrevistador: Ah... perfeito. Bem, vamos para a terceira questão, aqui. Você sabe dizer 

quando a prática de espiritualidade no ambiente de trabalho começou na Organização? 

Gestor 1: É... aí é complicado porque eu entrei... eu comecei a trabalhar na “Empresa” em 

1989... e já... a Companhia já estava há mais de 20 anos no Brasil e já era assim. Então, é... no 

Brasil, pelo menos, eu não sei dizer se já era desde o nascedouro, não sei. Acredito até que sim, 

porque o G., que era o presidente da “Empresa” no Brasil, ele até faleceu naquele ano que eu 

entrei, mas todo mundo dizia que a “Empresa” tinha a cara do G.. Portanto, eu entendo e acredito 

que uma pessoa com... um...um caráter, um espírito, um... um... uma diretriz que ele trouxe para 

a organização como um todo e acabou, de alguma maneira, impondo e implementando que 

acabou de alguma forma perpetuando isso ao longo da história, acredito que já existia e acredito 

que continua existindo. No entanto, não está desatrelado do que é a diretriz corporativa mundial. 

Tem muita aderência, tem muita similaridade. Então, é por causa do G.? Não! Mas eu acho que 

ele soube fazer bem de colocar isso para que a... a máquina “Empresa”, desde o nascedouro já 

tivesse uma cara, uma roupagem, alinhado com o que a Companhia já existia fora daqui.  

Entrevistador: Me diga uma coisa, a gente olhando, pesquisando na internet tudo, a gente vê 

que a origem da “Empresa” foi com o C.C. junto com a H.. Ele um advogado e, se não me 

engano, físico né, queria fazer cópia de processos... 

Gestor 1: ahã...ahã... 

Entrevistador: ... que demoravam semanas, meses. Ele queria ter um meio que você pudesse 

copiar...   

Gestor 1: ahã...ahã... 

Entrevistador: ... de forma automática isso. Teve ... oito anos de pesquisa até se juntar com a H., 



 
 

 

 
 

que era uma empresa de cunho filantrópico, pra puder fundar a “Empresa”, etc. você acha que 

esse espírito do H.S.G., ele conseguiu alinhar muito com as histórias que ...que se fala do C.C., 

isso aí nos happy hours... que a gente tinha e tem, se fala muito...  

Gestor 1: É... 

Entrevistador: ... que ele era uma pessoa muito altruísta, muito buscando fazer alguma coisa de 

bem a humanidade, de... considerar o ser humano, nos seus potenciais, capacidades e poder 

desenvolver. Você acha que o H.S.G. conseguiu trazer isso e embrenhar, e perpetuar isso na 

empresa? 

Gestor 1: Eu acho que sim. Sinceramente, acho que sim. Porque... é... eu sinceramente acredito 

que uma empresa, que a... “Empresa” do Brasil era uma filiada da empresa macro mundial. Mas 

é... você buscar do zero, criar uma filiada num outro país, que a cultura do pais é 

antagonicamente diferente do que era a cultura, por exemplo, dos EUA ou de outras localidades, 

como Europa, etc, que sempre foram o... os... os grandes berços né, de resultado da empresa, 

mundialmente falando. Não é fácil você imaginar como que você vai pegar algo que vem de fora, 

que tem uma cultura é... organizacional implementada já há um tempo, que traz a reboque 

elementos que estão ali cascateando isso para os seus colaboradores que estão vindo de culturas 

diferentes da que são...do Brasil. E você pegar isso e trazer para uma realidade em que, 

respeitando a cultura local, a maneira como que o brasileiro tem como comportamento e o que 

que é... você precisaria adotar de... de... práticas e diretrizes para que uma harmonia fosse 

encontrada, e equilibrar culturas organizacionais que deveriam ser razoavelmente semelhantes, 

com culturas ambientais antagonicamente diferentes. Eu imagino dizer... eu... eu não conheci 

pessoalmente, eu o vi uma vez, mas não conheci pessoalmente, o H.G.. Mas eu adoraria ter 

conhecido porque, pelo que dizem, era uma pessoa ímpar. E acredito eu que é... esse desafio que 

ele talvez tenha dado, esse... esse pontapé inicial para a “Empresa” no Brasil. A grande 

habilidade dele tenha sido isso, como acomodar algo que vem num ambiente corporativo vindo 

de fora, acomodando a cultura local pra que é... a harmonia entre esse... esses dois 

balanceamentos encontrados pudessem ter ainda um equilíbrio que pudesse manter a convivência 

como é ainda na “Empresa” do Brasil até hoje, há mais de 50 anos.  

Entrevistador: Você acredita, na realidade, que apesar de você ter esse contexto um pouco 

antagônico, é... esses valores, e... é.... essa... essa cultura, essa dinâmica provavelmente se 

perpetuou em cima de pontos em comum, como, sei lá: colaboração, é... espírito de família, de 

missão, de propósito... 

Gestor 1: Respeito ao cliente. 

Entrevistador:  O respeito ao cliente. 

Gestor 1: O detalhe de você conseguir colocar a frente de qualquer coisa a satisfação do cliente  

sempre foi um dogma, como algo o mais importante do mundo. A satisfação do cliente, a 



 
 

 

 
 

satisfação do cliente, a satisfação do cliente. Então, essas pessoas... 

Entrevistador: Isso, diga-se de passagem, cliente externo, interno que se tratavam... 

Gestor 1: Exato. 

Entrevistador: ... intra-departamentais, né. Que um... 

Gestor 1: Exatamente. 

Entrevistador: ... colega falou num happy hour e que... é... tem outro detalhe, é... se falava disso 

na década de 90 quando nem satisfação total do cliente se... 

Gestor 1: Esse é o ponto. 

Entrevistador: ... se... (risada) se estava em voga como é hoje, né?! 

Gestor 1: Existia... existia um... algo inovador que era, acho que não é da tua época ainda, o 

“projeto clientar”. O “projeto clientar”, nossa, foi copiado literalmente por N entidades e 

organizações para tentar fazer com que as...as pessoas se... se... absorvessem esse conceito e 

usassem em qualquer interação que tivesse, no... nos colegas, nas pessoas de outras áreas que era 

justamente, clientar dentro da “Empresa” naquela época virou um verbo. Clientar, vai além do 

que é colaborar, interagir, não é clientar. É tratar qualquer pessoa com a qual você se relaciona 

como um cliente. E isso, é da organização.  

Entrevistador: Não, perfeito. Bem, quarta questão. Ah... você tem a percepção da 

espiritualidade aplicada a processos, procedimentos e práticas organizacionais? Como isto 

é aplicado e mantido? 

Gestor 1: É... como eu tava comentando, né, a “Empresa” passou por muitas transformações. 

Essas transformações, elas foram realmente muito profundas. Entre elas a migração, por 

exemplo, até final dos anos... 2008/2009, até essa época a “Empresa” ainda era 100% com 

operação direta. Área técnica – operação direta; vendedor, ou seja, tinha em...em cada Estado 

tinha pelo menos uma filial operacional com toda sua infraestrutura etc. “Empresa “do Brasil 

chegou a ter quase 12.000 funcionários, 9.000 funcionários diretos mais os terceirizados, etc. 

Então, caramba! era um monstro a empresa no Brasil. O mundo mudou, o Brasil mudou, a 

necessidade de agilidade mudou e acabou é... migrando para ter parceiros, canais que 

capilarizassem isso em nome da “Empresa”. Representantes autorizados, seja na área técnica, 

seja de Vendas, seja pra fazer com que houvesse a continuidade disso na ponta perante o cliente. 

Isso começou a trazer uma certa ruptura, por quê? Nem todo mundo vinha com a herança do que 

era a cultura “Empresa” do começo. A... a necessidade plena da companhia impor, implementar 

isso nos seus representantes, etc é algo que ainda está em desenvolvimento até hoje. É muito 

difícil? É! 



 
 

 

 
 

Entrevistador: Foi um turning point aí, um ponto de transformação... 

Gestor 1: Exatamente. 

Entrevistador:  ... de virada. 

Gestor 1: De virada. 

Entrevistador: né, da empresa.  

Gestor 1: Extremo. Então, é... como eu vejo que a empresa tem feito? Ela tem, assim, ano sobre 

ano ajustado seu programada de gestão de canais, etc, buscando fazer com que aquele canal que 

não esteja realmente alinhado, naturalmente ele é trocado, ele é substituído, o resultado num... o 

próprio canal se exclui. Eu faria uma analogia como se fosse o seguinte, como se fosse a mesma 

coisa que a gente estava falando sobre as pessoas, quando entram na empresa que estão fazendo 

a sua atividade, se ela não se sente alinhada com a diretriz ela começa a não... não conseguir 

conviver com aquilo. Estar num movimento de re-acomodação a respeito de eleger e escolher os 

canais que melhor se adequam a sua estratégia. Por exemplo, a estratégia de high end, das 

máquinas de grande porte, etc, etc, hoje somente nove empresas estão explorando, ou habilitadas 

a explorar esse mercado. Os outros canais todos, não estão. Porque é uma escolha. A empresa 

tem que acomodar a sua diretriz em virtude do seu direcionamento, que vem de... de cima para 

baixo e que quem não esteja na ponta adequado com relação a isso não estava dentro do 

programa pra esse tipo de produto. É o core business da empresa hoje do ponto de vista de 

capacidade de crescimento de receita.  

Entrevistador: Prefeito. Você disse que essa virada foi em torno de 2008/2009. Que a empresa 

tinha 12.000 funcionários... 

Gestor 1: É... não. É... é, na verdade...  

Entrevistador: Entre... entre 9.000 próprios e 3.000... 

Gestor 1: Isso. Na verdade essa alteração sobre o tamanho da empresa, ela já começou a 

acontecer pós 1992 quando foi a abertura de mercado. Ainda... meados da década de 90 ainda 

tinha uma pujança muito grande de penetração. Por quê? Participação de mercado era muito 

grande. Outras empresas começaram a adentrar. O tamanho da “Empresa” já não era mais tão 

grande e ela veio diminuindo gradativamente no decorrer, até o d... o final da década de 90... 

mea... começo do ano... dos anos 2000 ela sofreu algumas alterações, mas também em virtude de 

movimentos mundiais, não somente no Brasil. Maior exemplo foi a mudança radical que 

aconteceu em cima... entre 2000-2002, os tri... os tigres asiáticos, problemas a respeito da SEC 

que mudou a recomendação de reconhecimento de receita , a “Empresa” foi uma das empresas 

que teve que... se adequar à essas novas regulamentações. Então, o tamanho da empresa passou a 

ser diferente e, obviamente, a empresa não tinha mais tanta pujança de conseguir uma vertente 

tão grande de captar dinheiro do mercado americano pra injetar no Brasil, fazer receita em cima 



 
 

 

 
 

de benefícios financeiros teve... a “Empresa” do Brasil começou a ser, ter que ser mais 

independente do ponto de vista financeiro, então de 2000... 

Entrevistador: Mais autossustentável? 

Gestor 1: ... mais autossuficiente do ponto de vista de fluxo de caixa e gerar caixa e gerar os seus 

próprios recursos pra auto financiar a sua operação. Então, de 2000-2002 até 2008-2009, chegou 

um momento que era insustentável. Era uma máquina muito grande, ainda era muito grande 

mesmo tendo diminuído. E aí, foi onde a grande ruptura de toma-se a decisão de colocar na mão 

de canais e não teve mais área técnica direto com “Empresa”, somente através de terceiros. 

Entrevistador: Hoje, quantos funcionários próprios a “Empresa” tem e quantos hoje fazem 

parte... de canais, de... de parceria do... do ecossistema? 

Gestor 1: A “Empresa” tem hoje duas grandes linhas de negócios. A linha de negócios em cima 

daquilo que é o que ela permanece tendo como negócio diretamente com algum tipo de cliente, 

são os negócios corp... do ponto de vista corporativo, que é outsourcing de impressão, algum tipo 

de gestão de fluxo de trabalho ou gestão de...documental seja eletrônico, seja físico, não importa. 

Tudo que o... agregue em cima de gestão de informação ou documento, a “Empresa” sempre 

teve... vanguarda... a frente... anos luz em cima de muitas outras empresas e continua sendo até 

hoje, é a verdade. Então, ela tem hoje ainda um 70-75 contratos com clientes corporativos que 

devem representar uns 40% da receita da “Empresa” do Brasil. O restante é através de canais. 

Então, esses 40-45%, sei lá, não sei hoje a proporção quanto tá, mas deve ainda em torno disso 

é... o... esses contratos dentro de clientes, muitas vezes, têm um... um... um número grande de 

funcionários lá na fron... na... na frente que são operacionais. O menininho que pega, que passa 

todo dia em todos os clientes numa grande corporação para ver se tem papel em todas as 

impressas; o garoto que pega e vai olhar se tem algum driver que o cliente corrompeu e ele tem 

que ir lá e reinstalar, tem um... uma massa de pessoas enorme pra fazer atividades operacionais 

dentro de clientes, que geralmente são terceirizados. É, então entre... entre pessoas terceirizadas 

ou funcionários diretos que houve recentemente uma diretriz, até do governo, que terceirizar não 

era bem visto, por isso a “Empresa” acabou contratando a maioria deles, etc. bom, enfim, hoje só 

tem alguns que são temporários, mas quando precisa alguém que seja funcionário por ficar um 

tempo, é funcionário “Empresa”, mesmo que seja só para tá avançado dentro de um cliente. 

“Empresa” do Brasil hoje, ela... ela deve estar entre os... entre 700 e 800 funcionários, não mais 

do que isso. Só que desses 700-800 funcionários, 150, hoje, são os gestores do core business da 

empresa que lidam com a gestão de... da parte estratégica, da parte opera... de... de gestão do dia 

a dia, da... das pessoas que de alguma maneira fazem a máquina girar. Os cérebros da empresa 

representam um número menor. Os outros 600-650 são pessoas então, que estão pulverizados 

dentro desses grandes contratos nas empresas, portanto a empresa diminuiu muito de tamanho. 

Entrevistador: Canais, quantas pessoas teriam, você tem uma ideia? 



 
 

 

 
 

Gestor 1: Aahh, canais têm...tranquilamente mais de duzentos canais que representam a 

companhia pulverizados no Brasil inteiro. Então se você for pegar o desdobramento entre 

vendedores, técnicos, tudo mais, nossa, esse número, me arrisco a dizer que se assemelha ao 

número total é... que já... que a “Empresa” já teve no passado... 

Entrevistador: Ah tá. 

Gestor 1: ... de funcionários. Então tem... 

Entrevistador: tá numa faixa aí de uns 10.000 12.000 aí. 

Gestor 1: Chutando, não... não tenho esse número na ponta da língua, mas é o que eu acredito, 

porque tem máquina “Empresa” rodando em qualquer lugar do Brasil que você puder imaginar. 

Do Oiapoque ao Chuí. 

Entrevistador: Perfeito. Bem... ah... quinta pergunta. Você acha importante a prática da 

espiritualidade no local de trabalho? Você encontra resistência ou encontrou resistência 

por parte dos funcionários em praticar a espiritualidade no local de trabalho? 

Gestor 1: Sim, é... a... te respondo sem pestanejar que sim! Eu acho que é... a espiritualidade em 

si... ela... ela ... é... mais do que necessária. Eu acho que é... voc... e...a... as grandes empresas, na 

minha opinião, é uma opinião muito particular, muito pessoal minha, mas as empresas que... do 

ponto de vista hereditário possuem historicamente funcionários que ficam muito tempo na 

empresa o... algo que acontece dessa maneira é uma consequência de uma cultura muito forte e a 

prática da espiritualidade, de você se sentir parte da empresa na... naturalmente é... te... te... gera 

uma sensação de que é... você tem a sua família na sua casa, mas você tem a sua família que 

você vai encontrar todo dia que você vai trabalhar.  

Entrevistador: (risada). 

Gestor 1: É... então é... eu acho que sim, é um fato que faz parte do dia a dia quando tem uma 

empresa que é... pratica isso no... em todos os meandros, em todos os seus... os seus... 

buraquinhos obscuros da empresa existe isso te trazendo pra um... uma modalidade incomum que 

é essa convivência e essa... essa forma de você conseguir interagir que vai além do lado da sua 

atividade profissional do dia a dia. 

Entrevistador: E...no...no... no...no período que você trabalhou na “Empresa” liderando equipes, 

etc, você pegou assim... pessoas da sua equipe ou, sei lá, teve que trabalhar com pessoas de 

outros departamentos que num.... num... num se coadunavam, num... num... num tinham esse 

espírito e... e tinham resistência a essa... a essa cultura, essa dinâmica.  

 Gestor 1: Olha... 

Entrevistador: A esse, digamos assim, compartilhamento de valores né, que era comum. Que 



 
 

 

 
 

vocês comungavam e... e se tinha esse tipo co... como é que contornou a... a...a... a...  com... 

conseguiram trazer essa pessoa para o time ou não conseguiram, a pessoa caiu fora.   

Gestor 1: É. 

Entrevistador: Que que foi, que que aconteceu? 

Gestor 1: É ... é engraçado, mas é a verdade. Existem... existem pessoas e pessoas né?.. e...eu 

acho que o mais natural do ser humano é você tentar, da melhor maneira possível, você elevar o 

seu espírito a tentar conviver com a maior diversidade possível de comportamentos de ser 

pessoas diferentes. Não existe equipe, por exemplo, já liderei equipe de oito, de 10, de 12, de 15, 

de 25, em momentos diferentes. Não existe é... é impossível você conseguir identificar uma 

equipe que todos eles comungam exatamente do mesmo tipo de comportamento e que trazem 

embarcado das suas casas, das suas famílias, a mesma cultura o mesmo tipo de comportamento 

em cima de situações diferentes que eles acabam se deparando. Então, o que acontece é o 

seguinte, é... infelizmente tá... infelizmente, existem pessoas que de repente de outras empresas, 

como eu já liderei grupos de vendedores, por exemplo, e vendedor é um... é um... é um bichinho 

bem peculiar.  Porque tem vendedor que tem índole, tem vendedor que não tem índole nenhuma. 

Aquela velha história que vendedor vende até a mãe, uns entregam outros não, é a mais pura 

verdade. Como conviver com pessoas que tem diretrizes pessoais no dia a dia tão diferentes? 

Não tem jeito. Nesse ponto, aí onde volta aquilo que eu sempre admirei muito na “Empresa”. 

Tem aquela história de uma diretriz de RH muito forte, de conseguir pegar a pessoa, colocar em 

plano de ação e você colocar es... métricas bem estabelecidas de como adequar aquilo que você 

espera da entrega da pessoa em cima das atividades que ela... que ela e... executa, e naturalmente 

se colocou em plano de ação, tem algumas coisas que você vai ter que medir no decorrer de um 

período, um, dois, três meses no máximo etc. Amigo, não performou, não conseguiu se adequar 

naquilo que se espera, não tem outro jeito, o caminho natural é a substituição do profissional. 

Então, é... bem ou mal podemos falar o que for, mas é uma forma de você selecionar pessoas que 

estão ou não preparadas para aquele ambiente organizacional e aquele ambiente de cultura, da... 

da cultura e se adequar a esse ambiente cultural.  É... é... é como eu vejo. 

Entrevistador: Perfeito. Bem, sexta questão.  

Gestor 1: Ah... me... me permite só um degun... só um segundinho só para acrescentar, você 

perguntou, nesta mesma pergunta. Você já teve algumas dificuldades em relação a esse tipo de 

coisa, ou algo assim... 

Entrevistador: É. 

Gestor 1: ... foi o teor da pergunta? 

Entrevistador: Com as pessoas né, justamente se você... 

Gestor 1: Sim! 



 
 

 

 
 

Entrevistador: ... teve essa dificuldade. 

Gestor 1: Também tive. 

Entrevistador: E como é que você fez, se você conseguiu adequá-las a esse contexto cultural, 

ambiental... 

Gestor 1: É, eu queria... 

Entrevistador: ... do trabalho, ou não, né?! 

Gestor 1:  Eu queria... é... eu queria me permitir a citar dois casos. Um completamente 

antagônico ao outro. Um, de uma pessoa que eu tive que botar em plano de ação, ele não se 

adequou e eu tive que desligar e substituir. E um outro, que era um vendedor, que era um cara 

altamente capacitado. Tinha um conhecimento técnico de prática de venda... bom de papo, os 

clientes gostavam muito dele, mas um cara muito folgado. Muito folgado. Ele se achava porque 

ele se calcava nessa sua excelência. E tudo mundo gostava do cara, etc, só que o resultado dele 

para o meu padrão era baixo. E eu sabia que ele era um potencial muito maior, só que iniciativa 

do cara era muito baixa. Que que eu fiz? Botei ele no plano de ação. Como assim? High 

potential? Ele não tá adequado também. Botei no plano de ação. Seis meses depois esse cara uma 

vez veio chorando na minha mesa, chorando, com o contracheque na mão, me agradecer porque 

ele nunca tinha ganhado tanto dinheiro na vida dele. Porque no plano de ação eu coloquei como 

ele sendo um cara que ele tinha que, de alguma maneira, buscar formas que eu podia ajudar e a 

gente identificou maneiras pra ele poder conseguir já que de repente a deficiência dele era a auto 

iniciativa de em que cliente ir, o que fazer. Então tá bom. Então, vamo fazer um plano de ação 

junto. Aonde ir, o que fazer. E nisso, o cara arrebentou de vender, meu irmão. Mas... arrebentou. 

Fez... mais do que a meta, etc. Então são dois casos extremos que eu vivi na vida e que a 

“Empresa” tinha, e sempre teve, mecanismos para te auxiliar em como conduzir casos tão 

extremos assim.  

Entrevistador: Mas um topou se reinventar, evoluir, crescer e o outro não. 

Gestor 1:   E o outro não. 

Entrevistador: Perfeito. Bem, sexta questão (risos). Aí vem muito de encontro a isso daí, né. 

Como você vê, se vê, melhor dizendo, e se sente em relação ao trabalho em equipe da 

organização? A espiritualidade faz diferença nos relacionamentos interpessoais com 

colegas e clientes?   

Gestor 1:   Que pergunta sensacional essa, porque que que acontece? Trabalhei 19 anos na 

“Empresa”, saí fui para a HP, fui convidado para voltar, voltei como Diretor Executivo e uma 

das... das deficiências, não, não é o termo. Deixa eu corrigir, não é deficiência. Umas das 

limitações que eu entendo que a “Empresa” ainda está por aprimorar, está por lapidar na 

operação por canais no Brasil, é ter canais que consigam reverberar até o ponto do cliente tudo 



 
 

 

 
 

aquilo que a “Empresa” sempre... cultivou. Então, a minha decisão pessoal de... de vida né, 

nem... a minha decisão de negócio, eu acho que eu já tô em outro momento. O... o dinheiro é 

uma consequência, você tem que buscar aquilo que você faça que te de prazer. Aquilo que, de 

alguma maneira, você tenha alinhamento e harmonia com a sua vida pessoal, que você consiga 

dar referencias interessantes pros seus filhos, que você esteja numa obra que o seu filho possa 

identificar que, pô, que bacana que é uma história que o seu pai está construindo, isso faz parte... 

Entrevistador: Meu pai fez parte daquilo ou meu pai faz parte de tal coisa. 

Gestor 1:    Exatamente. Então eu hoje estou num projeto em conjunto com uma empresa que é... 

se adequou ou ela queria se adequar a como seguir essa obra no mercado high end, uma das 

empresas seletas que se... que se... é candidatou e foi aceita e eu resolvi embarcar justamente 

liderando a impressão digital como um sócio, ter uma participação nessa divisão... justamente 

por que? Porque eu continuo acreditando que isso que eu faço hoje eu quero fazer até o dia que 

eu morrer eu vô tá querendo fazer isso. Eu sei que do ponto de vista corporativo, top-down, o dia 

que eu fizer, sei lá, 60 anos, 65 anos, alguém vai querer né, meu irmão, chega! Você tem que se 

aposentar, meu irmão. Vai lá. E não é isso que eu quero, eu quero ir até o final da minha vida 

fazendo aquilo que eu gosto, aquilo que eu acho que eu sei fazer bem. E... é eu tomei a decisão 

agora, porque eu acho que se eu esperar muito mais, vai ser tarde. Então, é importante e faz parte 

integrante do relacionamento pessoal e com clientes você seguir essa diretriz? Eu diria que é 

fundamental! Eu diria que é mais do que isso, é você... você ter a habilidade de fazer o cliente 

perceber que a empresa está a fim de fazer isso com ele e que o cliente faça parte exatamente 

dessa diretriz, é aonde faz a diferença que a “Empresa” deixou de fazer com o... deixou de fazer 

de maneira direta. Então a minha obra, que eu estou construindo, é que eu adotei pra mim como 

diretriz de vida é que eu quero fazer isso! 

Entrevistador: Você... 

Gestor 1:    Conectar... isso que a “Empresa” tem e não deixou de ter, vai chegar no cliente sem 

distorção. A ida e vinda continuar sendo, como já foi, e que com isso o meio de caminho, essa 

ponte, que eu consiga fazer com que a minha conduta de negócios sirva de... desse conector que 

tava faltando e que é... se eu posso dizer sobre a minha missão da mi... da... da... da minha 

atividade nessa empresa que eu faço parte agora, a minha missão é perpetuar e fazer com que a 

“Empresa” seja percebida pelos clientes da maneira como que já foi , com excelência antes da 

ruptura em cima de uma necessidade premente e se adequar a esse novo ambiente 

macroeconômico, macro...microeconômico, sei lá como a gente quiser chamar e político do 

Brasil. 

Entrevistador: Você tocou num ponto interessante, é... você comentou é, falou assim é, conectar 

essas duas pontas aqui é... é, toda essa dinâmica, esse conceito, esse... esse ideal de trabalho, 

vamo colocar assim, a gente coloca dessa forma é... que a “Empresa” tinha e que por questão de 

contexto sócio econômico teve que passar por uma transformação e perdeu, mas você falou 



 
 

 

 
 

assim, mas trabalhar com cliente, mas estar junto com o cliente é... é... é... eu entendi que é assim 

é você fazer parte do negocio do cliente, não é simplesmente entregar um produto ou um serviço, 

mas você estar com o cliente no negócio do cliente, desenvolvendo o cliente, o negócio do 

cliente junto com ele. 

Gestor 1:    É o seguinte: historicamente...  

Entrevistador: Estou enganado na minha interpretação? 

Gestor 1:     Não, não, não. Está corretíssimo!  É exatamente isto. Historicamente... 

Entrevistador: É... é além de você... é... é ir além de você... 

Gestor 1:      Exatamente. 

Entrevistador: ... entregar um produto ou um serviço. É você fazer parte do negócio do cliente, 

o cliente saber que pode contar com você fazendo de... do...do seu próprio negócio, sen... 

Gestor 1:      Exato. 

Entrevistador: Sendo quase que um...um num digo parceiro, um sócio quase. Vamos colocar 

assim. 

Gestor 1:     É... mais da metade, ma... ma... sim. Em alguns momentos bem mais, outros não tão 

mais, mas certamente mais de 50% de todo o negócio da “Empresa”, historicamente, sempre foi 

a continuidade de... você atualizar tecnologicamente os equipamentos dentro dos seus próprios 

clientes... historicamente sempre foi. Quando teve essa ruptura, em que essa conexão ela ficou 

distorcida, a “Empresa” do Brasil pergou... perdeu... perdeu muito Market share... por quê? A 

descontinuidade disso, infelizmente, acabou tendo a descontinuidade das pessoas se 

identificarem com a cultura da própria “Empresa”, por que tinha uma empresa no meio do 

caminho que não fazia conexão da maneira correta. Então, como é que eu vejo? Eu vejo o 

seguinte, é... em 100% das vezes em que eu realmente tive prazer de executar alguma obra de 

vender um equipamento, a venda é uma consequência. A venda de um equipamento de grande 

porte numa empresa grande que gera muito fluxo de documentos impressos de... ou de material 

comum todo que você é... está ajudando o cliente a fazer o produto. Fazer livro, fazer fotografia, 

fazer embalagem é... isso é o ... de... de papel você faz o produto, no meio do caminho tem algo, 

esse algo é uma solução que envolve software, fluxo etc. tem que ter conhecimento, tem que... 

tem que entrar na... um pouco mais na raiz, nas “entranhas do cliente”, e isso gera o que? Gera, 

se você fizer isso bem, e o cliente entender que você vai tar ajudando aquele... faça com que o 

negócio dele melhora ainda mais, opa! você passou a fazer parte da família. Opa! Vem cá, peraí! 

Pô L. eu tenho um problema assim, assim, me ajuda a identificar como eu resolvo isso aqui. 

Acabou. Nesse ponto em diante o cliente não te troca mais. Isso se perdeu nos anos.  

Entrevistador:  Hum...(fala incompreensível). 



 
 

 

 
 

Gestor 1:     Nos últimos sete oito anos, se perdeu. Meu objetivo de negócios é resgatar isso e 

fazer com que... é... é um trabalhinho de formiguinha, é verdade. E, trazer isso para a realidade 

do que já foi. É isso que eu tô me propondo a fazer. 

Entrevistador: Perfeito. Bem, sétima questão. Um líder que considera a espiritualidade no 

trabalho produz melhores resultados?  

Gestor 1:  É... sem dúvida! Sem dúvida. Sem o envolvimento das pessoas, etc, você... você  

dificilmente você vai co... você consegue envolver as pessoas para identificarem o seguinte: 

olha, é... além... é... porque e...e...e vou voltar três passo pra trás. É... e de novo vem aquela 

história né, você acaba de alguma maneira se espelhando em cima do... de alguns dos gestores 

que você teve. Eu tive um diretor que ele dizia: métrica gera comportamento. Jalmar, eu nunca 

esqueci esse dogma, que eu uso isso até hoje. Isso tem 15 anos. Métrica gera comportamento, o 

jeito que você mede o profissional, você gera um comportamento nele. Então, se for medir o cara 

só pelo quanto ele entrega de número, se vai... tá gerenciando robozinhos. Mas o gestor... ele 

tem, como eu... como diretor executivo, por exemplo, quando eu tava olhando eu tinha que olhar 

margem, eu tinha que olhar resultado contábil e financeiro final aos olhos dos investidores da 

minha divisão e ainda, obviamente, tinha métrica de receita, mética de... métrica de é... volume 

de cancelamentos, tinha que que tá em patamar X, Y, Z. Então, tinha outras métricas que era... 

eram tão importantes quanto que, do ponto de vista de...de  diretriz corporativa tinham que ser 

atingidas. Essas diretrizes não estão na meta do vendedor. Como é que você envolve o cara para 

que essas méticas, que são métricas do gestor fossem atingidas? Não tem jeito. É envolvendo a 

galera no meio comum. 

Entrevistador: Como é que você engaja o pessoal? 

Gestor 1:   Como é que você engaja o cara? É mostrar pra ele que muitas vezes uma atitude 

dele... dele de repente se doar um pouco mais pra poder conseguir fazer com que um cliente, ele 

se sinta amparado quando um problema acontece. Que ele se envolva e que ele faça parte 

integrante da solução porque aquele cliente na hora que ele for renovar o contrato, ele vai se 

lembrar daquilo. Nem todo mundo tem essa percepção, nem todo mundo tem essa habilidade de 

que... não adianta é... você... se você usar a ferro e fogo aquilo que você mede o profissional e 

você só gerencia por aquelas métricas, você vai gerar um comportamento que é alheio àquilo que 

é o envolvimento mais amplo, que é o que se deseja, em cima duma organização com essa.  

Entrevistador: Perfeito. Bem, vamos lá na questão (tosse) oito? As egi... as exigências da 

organização afetam negativamente sua vida, inclusive a interior ou contribuem para você buscar 

desenvolver-se como profissional e como pessoa? 

Gestor 1:   A... claro né. Impossível... ainda mais num ambiente que nós estamos vivendo nos 

últimos anos, impossível dizer que um... um... investidor, um acionista de uma “Empresa” que tá 

vendo a... o... a... “Empresa” do Brasil, por exemplo, que tá todo mundo feliz em ver o quanto o 



 
 

 

 
 

resultado como um todo ficou afetado, não só da “Empresa”, mas de todas as empresas, o Brasil 

inteiro né?! É... foi afetado por isso. Então, é afeta as diretrizes do ponto de vista pessoal? Sem 

dúvida! Ninguém gosta de ter, por exemplo, cê... cê... olha o mercado, mapeia o que existe, cê 

tem dados de IDC, dados que são a performance do mercado com um todo e de todos os seus 

concorrentes, etc, e você fala: Amigo, o merc.... o tamanho do mercado hoje por causa das 

limitações e do problema que tá acontecendo (fala incompreensível). Mas, meu camarada, olha 

só... não tem jeito amigo eu preciso de um número X e você tá me dizendo que você vai fazer 

como sendo um máximo um Y. Dá um jeito de conseguir arrumar o gap para cobrir essa lacuna. 

Dorme com esse barulho. Qualquer empresa corporativamente falando vai adotar técnicas dessa 

maneira, então, inda mais... ainda mais no ambiente que nós estamos atravessando hoje, o tempo 

inteiro! Diretrizes que a... que a empresa coloca afetam seu lado pessoal. Que isso, putz! Muitas 

vezes para poder atingir metas de margem você tem que abrir mão de pessoas. Afeta? Afeta! 

Ninguém gosta de... de ter que adotar situações em que vá é... é... vai além daquilo que é entregar 

somente o número. Envolve a vida de cada um, então, afeta e afeta muito e essa é... é digamos 

assim é a... é... é a coisa mais difícil na minha opinião de você conseguir gerenciar o dia a dia 

quando você atinge um patamar de um gestor como um Diretor Executivo, Vice-Presidente ou 

como agente quiser chamar, porque... mais do que nunca, você está com a vida das pessoas na 

sua mão. E mais do que nunca você tem que tomar muito cuidado com que ações que você vai 

adotar. 

Entrevistador: Perfeito. Bem, dentro desse aspecto aí você acha que... é... hoje em dia devido a 

todo esse contexto, fatalmente, é lógico, problemas, resultados de ordem organizacional vão 

afetar tua vida interior. Mas pelo aspecto positivo você acha que os valores também da empresa, 

como foi perguntado aqui né, ajudaram a você se desenvolver como profissional e como pessoa 

também?  A “Empresa” te deu, digamos, através dos seus valores, da sua cultura...  

Gestor 1:   Eu vou contar um caso... 

Entrevistador: digamos assim é... resistência, potência é...  

Gestor 1:   Eu vou contar um caso... 

Entrevistador: para que você pudesse... 

Gestor 1:   Eu vou te contar um caso... 

Entrevistador: ... enfrentar coisas que você talvez... 

Gestor 1:    Não, perfeito.  

Entrevistador: Padecesse ou ... ou... ou... ou desmoronasse... 

Gestor 1:    Não, vou...vou...vou contar um caso particular. Vou me permitir a te dar... e aí você 

vai perceber que mesmo com dificuldade e etc, a cultura é muito forte. Aí você vai perceber no 



 
 

 

 
 

que eu vou te contar. Aí... do ponto de vista como você vai usar isso pra dentro do trabalho, te 

deixo a vontade pra você usar como você quiser. Mas o fato é... apesar de eu ter tido 19 anos de 

empresa, fiquei muito tempo fora e voltei como Diretor Executivo. Primeira coisa quando eu 

cheguei, é o respeito do que é o seguinte: olha... você não foi mandado embora, você saiu porque 

você tomou a decisão em virtude daquele movimento que tava acontecendo que você não 

concordava etc. então nos vamos respeitar o período anterior que você teve; que não tava escrito 

em lugar nenhum que a empresa deveria fazer isso. Não é norma, não tá na lei, não tá nada. Pra 

efeito de contar, por que quanto mais o tempo de casa, é maior o percentual, por exemplo, de 

deposito no plano de previdência privada. Então, eu entrei como se tivesse 20 anos de casa. Você 

acha que isso não é importante? 

Entrevistador: Nossa! Ninguém faz isso né?! 

Gestor 1:    Pois é! Vou te dizer mais. Ao final do ano, mudanças, redução e etc, eu tive uma... 

um bate papo muito longo com meu chefe, ele falou: Pô, L, eu precisava realmente que você... 

é... pudesse ter um direcionamento de abrir uma empresa pra você fazer tudo isso que você vem 

fazendo etc. E ainda por cima, pra poder me ajudar a eu adequar a forma de eu empreender, a 

empresa ... ainda me concedeu o beneficio de uma empresa de outplacemnt. Pagou o 

outplacement pra me ajudar a eu me desenvolver nessa forma de como eu iria... é concatenar as 

ações pra eu empreender e montar a diretriz de como eu iria adotar essa simbiose com a empresa 

que eu tô hoje gerenciamento a impressão digital dentro de uma empresa que não tinha cultura 

nenhuma em cima disso, ou seja... tá no pacote como você lembra que existia? Não, porque a 

diretriz do pacote... é velado, não é, não tá na lei, não tá em lugar nenhum, mas existia um 

respeito a pessoas que tinham muito tempo de casa etc, de ter algumas coisas de benefícios e... 

eu não tinha direito nenhum a isso. Mas combinado e dito do que era minha diretriz, meu desejo 

de executar, caramba! É um benefício adicional que eu recebi. Então, quer dizer, faz parte ou não 

faz até hoje... 

Entrevistador: Faz. 

Gestor 1:    ... em cima de alguma coisa que não tá escrito em lugar nenhum? Claro que faz!  

Entrevistador: Perfeito. Bem, nona questão. Você considera seu trabalho com sentido ou 

importância para você e para a sociedade?  

Gestor 1:    É... eu vou... vou comentar da seguinte maneira. Para mim, meu trabalho, ele... ele ... 

ele me remete a eu ter que me reinventar todo dia. Todo projeto que eu inicio, todo cliente que eu 

visito, toda situação que eu vivencio, é um cenário novo, sempre! Toda vez! Então do ponto de 

vista pessoal eu tomei uma decisão, eu durante um período eu gerenciei as contas corporativas do 

ponto de vista de vens... de vendas também. Não desmerecendo, foi uma experiência profissional 

sensacional, mas é... esse lado de projetos envolvendo grandes empresas do mundo gráfico, 

novas aplicações etc, para mim, me traz muito mais é... desafios, me... me trazem 



 
 

 

 
 

questionamentos que a todo momento eu tenho que buscar maneiras de eu conseguir transpor 

barreiras. E isso para mim é o que me motiva, é o que me faz levantar todo dia e... aquele 

copinho d’água que eu tomo de manhã, é o copinho d’água da motivação porque é isso que me 

motiva. Eu estar me sentindo vivo, é estar me sentindo a todo momento sendo desafiado e a todo 

momento buscando maneiras de romper barreiras. Então, respondendo a pergunta: Sim! Sem 

dúvida! Eu tomei a decisão de ir por esse caminho porque é o que mais me dá vontade de 

continuar. Até meu último dia de vida, como eu comentei, é isso que tá no plano, meu plano de 

vida, não é plano de trabalho. Porque trabalho já, já quando eu fizer 55 anos eu vou conseguir, 

inclusive, já começar a ter o benefício do pres...da previdência privada. Então, financeiramente 

eh! Beleza. Não é aí, esse projeto não pra chegar a 55, não! É pra continuar até o final da vida 

porque eu acho que... 

Entrevistador: No aspecto pessoal e também no aspecto, digo, no aspecto e realização pessoal e 

no aspecto de você saber também que você tá ajudando nessa transformação da sociedade. Tá 

ajudando a fazer um mundo melhor. 

Gestor 1:    É... é... essa é a segunda fase da pergunta. Que eu ia falar é isso, do ponto de vista 

pessoal é isso, é eu me reinventar todo dia e eu me adequar todo dia. Agora, com relação à 

sociedade? Eu acho o seguinte, toda vez que você esbarra num cliente que você troca alguma 

coisa com ele, você deixa uma porçãozinha da sua experiência, da sua bagagem, daquilo que 

você pode agrega... agregar na vida dele. Todo funcionário, todo vendedor que você contrata, 

todo cara que você faz um workshop, todo cara que você compartilha conhecimento, você tá 

fazendo de alguma maneira uma pequena alteração no curso da vida do cara. Então, o que que eu 

acho? Eu acho que uma coisa que eu faço todo dia, com a maior humildade do mundo é conviver 

com pessoas que acabam identificando em mim um poço de água que ele pode ir lá botar o 

baldinho e tomar aquele golinho de motivação. Por quê? Porque vai saber que tem alguma coisa 

que eu vou ajudar a resolver um problema, a poder identificar como contornar uma determinada 

situação. Então, eu acho que essa obra que eu tô me propondo a colocar em prática e que já tá 

dando certo, os resultados já estão acontecendo, o celular não para de apitar aqui do lado. É 

justamente por quê? Porque é um trabalho de formiguinha em que tem princípio, meio e fim em 

cada ciclo de venda que eu ponho meu dedo pra poder conseguir tocar, e todo mundo que tá em 

volta, de alguma maneira, eu tenho certeza absoluta, de alguma maneira, cada pessoa que tem 

contato com essa diretriz vai, de alguma maneira, reverberar a isso que nós tamos falando, que 

nós tamo chamando de cultura ou de espiritualidade e, envolver as pessoas em trazer o... os 

clientes, as pessoas, os funcionários para esse meio comum. Os clientes e os funcionários que 

não se adequarem, de novo, é uma operação seletiva. O cliente que preferir não fazer isso da 

maneira com que eu estou buscando fazer, eu prefiro que o concorrente o atenda e não eu.  

Entrevistador: Tá joia. Perfeito. (risadas). Bem, décima pergunta. Trabalhar na organização te 

proporciona alguma alegria e satisfação? Acho que depois disso tudo... 

Gestor 1:    É! Porque na verdade, é o tal negócio. É... eu...eu... não tem jeito. Hoje eu... eu 



 
 

 

 
 

funciono como se eu fosse uma extensão da “Empresa”, mas eu não sou mais funcionário da 

“Empresa” diretamente. Mas eu sou o link com todo mundo da “Empresa” hoje, eu sou o hub 

dentro de uma outra organização que é o que conecta com o cliente final. Então, eu não deixei de 

ter relação diária, o tempo inteiro, com todas as pessoas com as quais a “Empresa” ainda mantem 

a... o... as suas conexões com o cara que vai fazer o delivery lá na ponta e vai ter a relação com o 

cliente final. Então, eu continuo sendo, como se fosse. De maneira indireta, claro! Os produtos 

da “Empresa” é que tão pagando meu salário. Mas é... o modelo de negócio mudou. O modelo de 

atuação mudou. Mas... 

Entrevistador: A cultura, os valores... 

Gestor 1:    A cultura, a conduta não mudou nada! 

Entrevistador: Não mudou nada. 

Gestor 1:    O meu dia a dia não mudou absolutamente nada! Então, eu me sinto parte 

integrante? Total! A estratégia que eu tenho que, de alguma maneira, cascatear para chegar ao 

cliente final, muda alguma coisa? Tem que respeitar o fio condutor que é a empresa coma qual 

tem que sobreviver porque tem as suas diretrizes corporativas de margem, de sobrevivência, de... 

de fazer com que a coisa tenha perpetuidade também prevista em virtude de outros aspectos que 

a “Empresa”, aí, ela não tem interferência. Mas que do ponto de vista é... de um grande, guarda-

chuva não muda nada! Continua sendo da mesma maneira, e tem que ser. E eu acho que é isso 

que... que faltaria, que... é... é o amadurecimento dessa mudança conceitual e conjuntural que a 

“Empresa” adotou que é... a continuidade é... pudesse se percebida de ponta a ponta. Desde o 

nascedouro corporativamente falando na “Empresa”, até a “Empresa” do Brasil e até o cliente 

final aqui no Brasil através de um condutor que se chama: um canal. 

Entrevistador: Ah, então quer dizer é... a... o... os resultados financeiros do canal, é logico, cada 

empresa funciona de uma forma, mas a cultura, o modus operandi que tem por origem no... na 

“Empresa” e que tem que chegar no cliente, isso permeia o canal e... e chega até na ponta. 

Gestor 1: Exatamente.  

Entrevistador: Perfeito. Bem, posso dizer então que eu te proporcionei grande alegria e 

satisfação, porque não nada mudou, né.  

Gestor 1: Nada mudou. Exatamente. 

Entrevistador: Mudou o modelo de negócio, mas a dinâmica não né?! 

Gestor 1: Exatamente.  

Entrevistador: Bem, décima primeira pergunta, né. Sua vida interior encontra espaço para 

ser cultivada na organização? 



 
 

 

 
 

Gestor 1: Ah... deixa eu ver se eu entendi. Minha... minha... quando se fala sobre minha vida 

interior seria a... a... o compartilhamento em si... 

Entrevistador: No sentido de realização, de completude, de satisfação. 

Gestor 1: Ah...  

Entrevistador: De, como você falou, de você ter novos conhecimentos, novos desafios, e isso te 

...poder te trazer essa... essa... 

Gestor 1: Entendi. É... é o tal negócio.  

Entrevistador: Esse desenvolvimento, essa realização, essa expansão, essa evolução interna. 

Gestor 1: Acho que tudo na vida você... você tem que navegar... na sua vida... Quando você 

navega na vida você começa a fazer uma retrospectiva... é... têm coisas que acontecem que, de 

alguma maneira, você... é... é... importante você tentar é... esquecer se foram ruins é... que não te 

afete é... pra dar continuidade 

Entrevistador: Pode... pode falar. 

Gestor 1: Mas tá gravando? 

Entrevistador: Tá gravando! 

Gestor 1: Tá. Ah... mas existem coisas que f... que pro...provocam uma certa contribuição na sua 

vida e essas você...é... é importante para o seu crescimento pessoal que essas coisas que você... 

é... acaba vivenciando na sua carreira, na sua vida pessoal, etc, que elas sejam preservadas como 

lições que vão te elevando espiritualmente e... é... na interação com seus amigos, com a sua 

família, com o seu trabalho é... vão te trazendo pra um patamar mais aprimorado como ser 

humano, como profissional e etc. Aonde eu quero chegar? É... tudo o que eu escolhi fazer... é... 

tem a ver com algumas coisas que são é... em respeito ao nascedouro de uma estratégia, ao 

nascedouro de um posicionamento que... que... vai além do produto. Na prática o que eu vendo é 

equipamento... certo? No entanto, o nascedouro do equipamento, o posicionamento do produto, o 

posicionamento de negócios com relação à forma com que as pessoas conduzem, eu escolhi fazer 

isso com a “Empresa”. A minha experiência de mercado poderia me fazer é... me inclinar a 

querer fazer, por exemplo, só outsourcing de impressão com Samsung, sei lá, pra ci... citar 

algum, ou com a HP, com isso muita gente da HP, amigos meu de longa data, eu escolhi não 

fazer. A escolha foi minha. E por que que eu escolhi não fazer? (riso) Por razão óbvia. 

Entrevistador: Essa seria minha pergunta. 

Gestor 1: É... porque no final das contas, a aderência do que eu escolhi é: tratar de clientes e 

aplicações e desenvolvimento de projetos em cima de um seguimento tal que eu acumulei uma 

experiência muita grande, durante muitos anos e que eu entendo que a melhor forma e o jeito que 



 
 

 

 
 

que enxergo olhando para todos os grandes players do mercado... ah... amigo... a “Empresa” tem 

os melhores produtos é... eu diria que tem um portfólio vasto em alguns deles tem um portfólio 

muito bem posicionado. Mas eu continuo acreditando que do ponto de vista de conduta e 

estratégia tem mais aderência com a minha postura, a minha forma de atuar pessoal e 

profissionalmente. Então é uma simbiose, é uma escolha, eu escolhi isso, não é... não é uma 

oportunidade que alguém me deu. Oh, L., faz o seguinte: pô... é... você decidiu de fazer isso e 

aquilo, mas então você tá se desligando, tá saindo... mas ... sabe o que mais, cara... toma aqui 

uma carteira de clientes pra você cuidar já. Não! É... os canais que já existiam eles continuam 

adotando as práticas que eles possuem e os contratos, eles continuam. Nós tamo indo buscar 

clientes novos! Todos eles! Nem um deles tá vindo de lugar nenhum. Por quê? Trabalho de 

formiguinha. Eu escolhi isso. Então... é... o respeito àquilo que é o que eu acredito, transcende 

o... a “Empresa”, mas faz parte dela. Aliás, perdão! Transcende o que a “Empresa” deseja, mas a 

minha decisão a “Empresa” está, de alguma maneira, integrada e pegando carona na minha 

decisão, sem dúvida! Só por causa da... da empresa, dos equipamentos? é obvio que não! tem 

todo um desdobramento por trás que, de alguma maneira, alimenta a sede de conseguir perpetuar 

uma situação que no fundo no fundo, colocando vários... alicerces, a minha decisão tá calcada 

em vários desses alicerces e produto é um deles, tem vários outros. E alguns outros, numa boa, 

tem a ver com isso que nos estamos discutindo. Sabe por quê? Porque é o que na verdade 

sustentou durante muitos anos a interação e a simbiose de clientes, que satisfeitos e bem 

atendidos, não trocam de jeito nenhum. Eu pretendo, esses clientes que eu tô fechando negócios 

agora etc, eu pretendo que esses continuem sendo meus clientes até o dia em que, de repente, os 

meus filhos, se derem continuidade no meu negócio, vão interagir com filhos deles, pro resto da 

vida! Porque eu acho que no fundo no fundo esse é um movimento de resgate de valores que eu 

acho que a... a humanidade tá precisando. Então se tem, até pra se remeter a sua... a algum outro 

detalhe da questão anterior, tem a ver com a sociedade? Tem! Tem a ver com resgatar valores 

que estão adormecidos, ou se adormecendo, ou morrendo, ou não., ou precisam ser re-

energizados do ponto de vista de honra, do que quer que seja. E que no fundo no fundo todos os 

seres humanos são alimentados em cima de valores em que se alguém não fizer alguma coisa... 

caramba!  É... é... é... muitos desses valores vão se... adormecer ou vão se apagar. Eu vou lutar 

contra até morrer. 

Entrevistador:  A sociedade colapsa, né?! Tudo colapsa. Não... se não se tem confiança, 

transparência. 

Gestor 1: Exatamente! 

Entrevistador:   Não se vai a lugar nenhum.  

Gestor 1: Em lugar nenhum. 

Entrevistador: Maravilha! Bem, décima terceira questão. Ah... a perdão. Eu falei se permeia... 

se... é a décima segunda, né. Se você considera que a espiritualidade permeia cultura, os 



 
 

 

 
 

processos organizacionais? Se sim, se você crê que uma cultura espiritualizada contribui 

pra inovação? 

Gestor 1: É.... toda vez que você se sente num ambiente em que você faz parte dele é... as ideias 

a... a parte integrante em cima de alguma coisa que você tenha que pensar fora do quadrado é 

naturalmente estimulada. A inovação, na minha opinião, ela não é só na inovação de novidade 

tecnológica. Inovação, na minha opinião, é um conceito que ele é um pouco... um pouco mais 

amplo do que isso. É a inovação na interação com o cliente, a interação de atender bem um 

determinado tipo de cliente num problema que era novo, que você não tava habituado a ter e 

você implementa algum... algum detalhe de inovação em cima do cliente perceber em você algo 

diferente do outro. Pronto! Para mim isso já caracteriza uma inovação. Então, toda vez que 

alguém se sente parte integrante muito mais de propriamente só em executar uma atividade das 8 

da manhã às 5 da tarde, em que chega às 5 hora da tarde e ele esquece que aquilo é o ganha pão 

dele, mas ele está envolvido, está harmonicamente interagindo, porque aquilo traz a ele 

satisfação e ele... e ele tem é... ele tema  sensação de que aquilo é... além de servir de algo que 

enche a boca dos filhos, mas enche a alma dele de algo que vai perpetuar a obra porque traz 

satisfação pessoal putz! Significa dizer então que o estimulo a inovação é premente a todo 

momento, porque a inovação a toda atividade ele vai buscar ser melhor que o... que o an... que o 

anterior, e inovar, renovar ou... é... verbos que agente quiser colocar no meio do caminho, mas 

que tenha a realidade de colocar um pouco mais do coração de cada um em fazer melhor.   

Entrevistador: Perfeito. Maravilha. Décima terceira questão. Você identifica se ... perdão. 

Você se identifica com a missão, propósito, valores da organização? 

Gestor 1: É... eu me identifico totalmente. Aliás, pra responder de maneira muito curta isso, se 

eu não me identificasse eu não tinha voltado. Porque eu até tava razoavelmente bem onde eu 

estava, é... ganhando dinheiro e etc, mas tinha um aspecto que faltava. É... enquanto você não... 

não tem aquele conforto... às vezes até com mais pressão, com mais preocupação por causa de 

resultado etc, não importa. Esse não é o ponto mais importante. Mas enquanto você não tem 

aquela satisfação de que tá agregando valor por teu lado é... emocional e emocionalmente vice se 

sente envolvido também... é... não... não... não te traz tanta satisfação pessoal mesmo com menos 

é... resultado financeiro e que na obra inteira emocional, financeiro e... é... a atividade do dia a 

dia de como você vai conseguir perpetuar aquilo e passar isso adiante, essa união colocando tudo 

junto no... bota no  liquidificador, putz! Te traz um índice de atratividade muito maior para a 

atividade. Portanto, a atratividade em cima disso que eu tenho feito e em cima disso que é a 

escolha que eu fiz, ela é muito grande. 

Entrevistador: Em outras palavras você tá dizendo que é... é...é um atrativo monetário, 

financeiro, junto com a  motivação emocional, né, o fator emocional e a oportunidade de deixar 

um legado.  

Gestor 1: Exatamente. 



 
 

 

 
 

Entrevistador: Né, uma herança, algo por vir que você pode... 

Gestor 1: Essa é a escolha que eu fiz.  

Entrevistador: Estender ainda por muitos e muitos anos e quem sabe, como você falou, deixar 

para os teus filhos ou deixar para algum outro profissional que... 

Gestor 1: Ou alguém...  

Entrevistador: que entenda, que valorize... 

Gestor 1: Que é.  

Entrevistador: ... alguém que surge, sei lá, e de continuidade, esse tipo de coisa. 

Gestor 1:  Exatamente.  

Entrevistador: Perfeito.  Décima quarta questão. A espiritualidade é vista como diferencial 

competitivo e/ou produtivo para a organização? 

Gestor 1:   É... quando a gente conecta o conceito que nos estamos conversando aqui de 

espiritualidade com cultura, com diretrizes, com dogmas que as pessoas de alguma maneira são 

homogêneas em seguir, eu acho que isso percebido por quem tá de fora de que isso é uma 

realidade, existe sem dúvida nenhuma, uma... uma identificação de que a e... a... a empresa tem 

aquela identidade, tem aquela cara, tem aquele jeitão. As pessoas que estão em baixo 

daquela...da ... daquela diretriz tem mais ou menos o mesmo modus operandi em fazer negócios 

em tratar e... e... tratar os assuntos... e ainda por cima respeitar algumas diretrizes, respeitar 

algumas regras e principalmente de que a ética, de que todos os conceitos que estão agregados a 

... a atuação corporativa estão, de alguma maneira, permeando toda e qualquer pessoa que tenha 

qualquer interação com o cliente final na hora de fazer negócio. Então o negócio é um detalhe...  

portanto é... eu acho que... 

Entrevistador: Na realidade o diferencial compor... competitivo, pelo que você tá falando, não é 

só um diferencial de ordem tecnológica, no produto...   

Gestor 1:   Não, não, não, não, não! 

Entrevistador: ... ou de uma atenção um cuidado a mais num serviço. 

Gestor 1:   Não, não, não! pelo contrário, ou tô indo além.  

Entrevistador: Você tá trazendo na realidade uma herança...  

Gestor 1:   Exato. 

Entrevistador: ... fruto de uma cultura, pro cliente. Você não tá trazendo um fruto, você tá 



 
 

 

 
 

trazendo um cesto de frutos. 

Gestor 1:   Por quê? Porque eu acredito e isso faz parte da minha diretriz de atuação, eu continuo 

acreditando que o cliente não só o cliente bem atendido, mas o cliente que ele perceba de que 

existe em qualquer atitude, em qualquer maneira de atuar, que existe ética, que existe respeito, 

que existe todo mundo orientado a que juntos, juntos, não só com que eles só tenha benefícios, 

não, juntos. Afinal a minha empresa tem que... 

Entrevistador: Sobreviver também. 

Gestor 1:   Sobreviver também, e ele tem que saber disso.  

Entrevistador: É como um casamento, tem que um colaborar com o outro. 

Gestor 1: Exatamente. 

Entrevistador: Né, o venha a mim, e ao vosso reino nada. 

Gestor 1: É a tal brincadeira que eu faço, né. É a diferença entre jogar tênis e jogar... jogar 

frescobol. Frescobol é... você joga a bola, você tem que botar ela mais redonda possível pra eu 

pegar, pra não cair no chão. E vamo fazendo isso até onde der. O tênis não. Eu vou bater a bola 

pra você não pegar! Ou a gente joga frescobol ou a gente joga tênis. Eu decidi que eu quero jogar 

frescobol.  

Entrevistador: Frescobol! (risadas). Você tem maior longevidade, colaboração, se diverte... 

Gestor 1: Entendeu? 

Entrevistador: E...  

Gestor 1: É isso.  

Entrevistador: Tem os mesmos resultados, afinal de contas a... a bola tá pingando dos dois 

lados e assim vai, né. Gostei da analogia (risadas). Tá, colaboração né...  

Gestor 1: Exatamente.  

Entrevistador: Colaboração. Colaboração é... tudo fica mais fácil com colaboração.  Muito bom. 

É um di...é um diferencial competitivo. Mas é o tal negócio é... é fruto de uma cultura, de uma 

série de variáveis e não de um fator pontual, dum foco... 

Gestor 1: Sem dúvida. 

Entrevistador: ... uma estratégia. Bem, a última questão. Você considera que a 

espiritualidade favorece a comunicação e a transmissão do conhecimento? 

Gestor 1: É... eu vou responder essa pergunta te contando outro “causo”. Eu aprendi na vida 



 
 

 

 
 

corporativa também que qualquer situação de gestão de negócios de sucesso, ela tem que ter 

uma... uma parcela, uma pitada de confiança enorme! E eu acho que confiança também é outra 

coisa que não se... não se aprende em um manual de diretriz corporativa, num tá escrito em lugar 

nenhum, não é imposto como mandatório pra contração de ninguém, mas é natural que a 

confiança ela permeia como um ingrediente, um tempero adicional em cima de coisas que 

fortalecem as relações sejam elas em que níveis forem. Então, eu acho o seguinte, eu acho que a 

cultura que eu vivi, e que eu vivo e que eu.... eu estou repassando, estou perpetuando, ela tem 

uma... uma... uma pitada enorme de relação... desenvolvimento de relação de confiança, 

desenvolvimento de relação em acreditar que existe um movimento de ética acima de qualquer 

coisa e em paralelo em que a gente encontre na relação com o cliente um meio de caminho em 

que a harmonia, sendo estabelecida, é uma relação boa pros dois lados. Portanto, se isso é algo 

em que é... nos remeta de novo a dizer: ah, então você tá querendo dizer de que é... confiança faz 

parte integrante, por exemplo, de algo como a espiritualidade nessa relação que você tá dizendo? 

Eu... sei lá... num... num...num sei... eu acho que espiritualidade é como se fosse um pequeno 

guarda-chuva. Acho que tem ingredientes difíceis de mensurar que fazem parte de um pacote, 

né?! Mas esse sobre a relação de confiança é algo muito forte que eu vivi a vida inteira. 

Entrevistador: Aliás, eu costumo até brincar dizendo que até bandido, né, na... no crime 

organizado você vê aqueles filmes Godfather tudo, você tem que ter uma relação de confiança e 

transparência... 

Gestor 1: É! 

Entrevistador: Por que se você não tiver, não dá certo. (Risadas) 

Gestor 1: Não dá certo. Então eu brincava com meus... com meus liderados né, os meus 

colaboradores... 

Entrevistador: É igual o casamento também... 

Gestor 1: É! 

Entrevistador: ... a partir do momento que você não confia mais no... no teu cônjuge, no teu 

parceiro... 

Gestor 1: Eu brincava, eu brincava sempre com... com ... sempre que eu começava a liderar uma 

equipe, ou integrava um elemento novo etc, ou assumia uma outra área, eu sempre tive um... 

sempre tive isso como prática porque fizeram isso comigo e que eu achava isso sensacional. De 

novo vem aquela história né, de um que passa pro outro e tal e se isso é cultura, se isso é prática, 

se isso é espiritualidade ou é um... um mix de tudo isso, eu não sei dizer. Sei lá. Não tenho talvez 

o meu espírito elevado a ponto de interpretar isso da maneira correta. Mas é como é, e é o que eu 

tô passando aqui agora. Mas o fato é, confiança como um dos grandes ingredientes. É... toda vez 

que eu iniciava um trabalho com uma pessoa com a qual eu nunca tinha tido um trabalho de 



 
 

 

 
 

lidera-lo como meu... meu colaborador eu sempre coloquei isso como um dogma. Você pode 

confiar em mim, nunca vou esconder nada de você, nunca vou te deixar sem resposta, mas a 

recíproca é verdadeira. E eu brincava, eu prefiro que um dia que chegue uma sexta-feira e você 

me ligue e diga: Oh, L., cara, e... minha esposa tá querendo que a gente desça pra praia mais 

cedo por causa que tem o feriado na segunda-feira, cara, eu... eu não vou tá trabalhando na parte 

da tarde, cara. Eu prefiro que o cara diga isso, de cara que isso fique muito bem claro antes e a 

gente trate isso como uma relação de confiança de que o cara vim dizer de que ele vai tá num 

cliente e o celular num tá pegando e quando ele chegar lá na praia ele me liga: oh, tava num 

cliente assim, assim, assado e é mentira. Porque se eu descobrir, é uma vez só. Então eu deixo 

isso sempre muito claro. Por quê? é... porque quando eu tiver uma situação como essa 

relacionada com um cliente eu quero saber a verdade nua e crua, exatamente como ela é. E se eu 

num conseguir estabelecer essa relação de confiança em detalhes mínimos eu sei que no dia a dia 

não vai funcionar no resto. E eu meço a capacidade da pessoa seguir as diretrizes que a gente 

espera do comportamento do profissional, nas mínimas coisas. Percebe? 

Entrevistador: Sim, sim. 

Gestor 1: E infelizmente eu tenho um contraponto também. Uma das pessoas que eu tava, que eu 

comentei agora pouco que tava em plano de ação, chegou ao ponto de eu ir descendo em 

quadrantes, sobre quadrantes de gestão. Eu já tava no quadrante zero. Tava no encalço do cara. 

Até o dia em que eu peguei... o plano de visitas do cara... e fui a uma reunião, o cliente que tava 

agendado era 10 horas da manhã, quinze pras 10 eu já tava na recepção do cliente. Dez e vinte e 

o cara não apareceu. Eu liguei pra ele.  

- Oh,  L. Eu não posso falar agora, eu tô em reunião.  

- É, em qual cliente?   

- No cliente tal, né (que tava na agenda).  

- Engraçado você entrou por outra portaria? Eu tô aqui na portaria, você não chegou aqui até 

agora.  

Quando eu tenho que chegar nesse ponto, amigo, não é uma pessoa que se adeque a poder 

desempenhar uma atividade... com a eficiência que se espera, com a lisura de negócios e o grau 

de confiança que o CLIENTE espera. E o quanto a organização teria de deficiência uma pessoa 

como essa ser um interlocutor em interagir de uma organização preparada para entregar algo, 

com uma pessoa que não tem a menor capacidade de trazer a ida e volta, o condutor duma... da 

maneira com que a organização espera. Portanto, não tem jeito. É universo seletivo.  

Entrevistador: Perfeito. L. é... 

Gestor 1: Percebe?  



 
 

 

 
 

Entrevistador: ... foi... foi feita aqui a última questão, então. Muito boa essa entrevista. 

Agradeço muitíssimo aqui o teu tempo... 

Gestor 1: Imagina, é um prazer!  

Entrevistador: ... a tua disponibilidade e... é... mais uma vez muito obrigado por tudo, pela... 

pela essa troca de...  não só de informação, mas essencialmente de experiência, de lição de vida 

que espero que seja de muita serventia no âmbito acadêmico aqui.  

Gestor 1: Beleza. Maravilha.  

Entrevistador: Muito obrigado, meu caro. 

 

  



 
 

 

 
 

COLABORADOR 1 – F.M.  

Entrevistador: Bom dia! Hoje eu estou aqui com F. M. Nós vamos conver/começar aqui a nossa 

terceira entrevista, e antes de começar a entrevista propriamente dito, eu gostaria de, é... fazer 

algumas perguntas de ordem pessoal pro nosso entrevistado aqui, que é o, que é o F.M. Hoje é 

dia primeiro de novembro de 2017, pra que ele desse algumas informações de ordem pessoal e a 

gente possa entrar, propriamente dito, nas perguntas. Então, M., prazer aqui em poder falar com 

você, é... eu gostaria que você falasse então, teu nome completo, a tua formação, quantos anos 

você tem, a tua idade.... 

Colaborador 1: Bom... eu sou F.M., né, tenho hoje 52 anos, é... sou formado em engenharia 

eletrônica, MBA em gestão empresarial. Trabalhei na “Empresa”, de 2... 91 a 2005, depois saí, 

voltei em 2010 e saí em 2015, né. É.... minha função dentro da “Empresa” começou como 

Representante Técnico em Impressão Eletrônica, depois eu fui pra engenharia, da engenharia eu 

fui pra planejamento de serviço, depois eu fui pra marketing de produto, de suprimento, 

marketing de produto e equipamento, tipo ter/é... acabei como, é.... gerente de inteligência de 

mercado e.... capacitação de canais.  

Entrevistador: Perfeito.  É...bem, somando os dois períodos, você trabalhou então 19 anos? 

Colaborador 1: Vinte é.... quase vinte anos. 

Entrevistador: Quase vinte anos, né?! Perfeito. E.... bem, quase vinte anos de empresa, tem 

idade de 52 anos, a tua formação também... bem, tá ótimo! Então vamos começar fazendo então 

a primeira... a primeira pergunta, né? A seu ver, né, A prática da espiritualidade existe no 

ambiente de trabalho? Se sim, como você a define? Então, se você acha que existiu e ainda 

existe, ou não existe mais? E se existiu e existe, como é que você poderia defini-la, com 

relação a... ao ambiente que você teve na “Empresa”? 

Colaborador 1: É.... na... na “Empresa”, sim, existiu. É.... acho que até dois mil/até quando eu 

saí, a primeira vez que eu saí ainda tinha bastante dessa prática que a gente co/de espiritualidade, 

ou seja, as pessoas “se pensavam em grupo”, “se ajudavam”; é... tinha todo um.... tinha todo uma 

preocupação vinda desde/a, do RH, até o funcionário mais humilde. Então, a gente via muita 

união, ou seja, antes de, por exemplo, antes de mandar embora qualquer pessoa, se fazia-se um 

trabalho de recuperação daquilo, ou seja, né, media-se a performance da pessoa, e partir disso, 

é...que é....o que que se pres/.....é.... se.. se buscava, né, ou seja, é.... a pessoa não é totalmente, 

é... culpada, entre aspas, né, “culpada”, o que eu quero dizer, mas “errada”  pra função, se ela 

não é treinada, se ela não é orientada, se ela não é...ela, deixam de passar alguma coisa, ou seja, é 

uma “via de mão dupla”. Era-se né? Pensava-se naquela época uma “via de mão dupla”, ou seja, 

se essa pessoa não tá “performando”, então o “erro”, pode ser dos dois lados, tá? Então, a gente 

unia-se bastante com relação a isso, né? Então, se via-se muita ação pra melhorar a aptidão da 

pessoa, é.... usava várias ferramentas, antes de tomar qualquer, é....ação imediata pra mandar ela 



 
 

 

 
 

embora ou dispensá-la.   

Entrevistador:  Certo. É.... então no caso, você, você acha que a espiritualidade se caracterizava 

aí, é... por esse “espírito” de, de pensamento coletivo, de você buscar “um bem maior”, um 

objetivo maior?  

Colaborador 1: Exatamente. Não se pensava só no indivíduo. Se pensava no “todo”.  

Entrevistador:  No todo.... 

Colaborador 1:  É.... exatamente. 

Entrevistador:  E quando se tinha algum problema de performance, a empresa também não,  

não simplesmente avaliava o empregado, mas também se avaliava, no sentido de saber... 

Colaborador 1:  “Será que eu tô dando ferramenta suficiente pra ele executar a função de 

acordo? Então, existia isso, e era bem, e era bem “clássico” isso na época.  

Entrevistador: Perfeito.... tá joia. Bem, isso, isso você falou que existiu, né? nos seus anos aí... 

Colaborador 1: É... No início é... no início que eu tava lá. Depois isso foi se perdendo.  

Entrevistador:  A partir de que ano, mais ou menos, você acha que isso foi se perdendo? Se 

perdeu um pouco? Se perdeu muito? Se perdeu num todo? Se recuperou depois?  

Colaborador 1: Se perdeu... Não. Se perdeu parcialmente. E foi se perden/ se foi perdendo até 

ficar somente em algumas pessoas esse pensamento, tá? É... “o quando”, é meio complicado 

falar, porque agora em 2017, pensar “ o quando”, lá, mas é.... já antes mesmo de eu sair, pra você 

ter uma ideia, é... eu pedi pra sair, porque queriam desmontar uma área da empresa, né? por, por 

simplesmente, por é... redução de custo e men/ né? o que eles chamavam do, do “valor” da, da... 

eu falei: “Não. O meu salário, pra você ter uma ideia, o meu salário é maior do que todos os 

meus funcionários. Você vai acabar uma área e vai ficar com uma pessoa?”. Então né, eu me 

preocupei nessa.... é... nessa época já, já, é... dentro dessa espi/espiritualidade que eu tinha de ver 

“o todo” e não ver “eu”, né? É... de me... me ver então, a... mas já os meus superiores na época, 

já não pensavam mais da maneira que era antigamente, ou seja, “vamo preparar, vamo diminuir, 

sim, mas até quanto? Não! Simplesmente, corta, vamo acabar com área, então”. Isso, é... eu não 

aceitei na época, e pedi pra ser dispensado. Esse foi até o motivo de eu pedir a dispensa, né? É.... 

e....aí eles pediram pra mim reavaliar tudo, mas já nessa época, aí... aí falando de 2009, 2010, já 

não se tinha mais aquela preocupação em tentar melhorar, é... melhorar a performance, ou isso, 

ou aquilo, né? e  pensava-se mais na/no resultado propriamente dito. Até pela própria pressão, 

que na época a “Empresa” tava tendo, com relação a... a.... aos problemas é... de bolsas, de...que 

tava tendo na época.   

Entrevistador: Então, quer dizer, na realidade você vê que a cultura passou aí, esses valores.... 



 
 

 

 
 

passaram.... é.... esses valores ligados a cultura organizacional? Essa dimensão da espiritualidade 

começou a perder força, a... a.... se descaracterizar, justamente em idos aí, de 2009, de 2010, pela 

mudança na chefia?... 

Colaborador 1: 2009, 2010....tz,, 2004, 2005.  

Entrevistador: Tá, 2004, 2005. 

Colaborador 1: 2004, 2005. 2009, 2010, foi quando já tavam me chamando pra voltar lá.  

Entrevistador: Tá, tá.... 

Colaborador 1: 2004, 2005.  

Entrevistador:  E... justamente, é... já perdendo, essa, essa, essa característica e buscando mais 

resultados aí, de curto prazo, e não manter..... 

Colaborador 1: É... você pensava... é... 

Entrevistador: ....seu capital intelectual?  

Colaborador 1: Exatamente. Então aí, foi aonde/houve a terceirização da assistência técnica. Aí 

foi onde se terceirizou tudo que, que o cliente, é... nas pesquisas que tinham quando na época de 

impressão eletrônica, não é? É.... se/ o cliente pres/é.... ele, é... agradava mais o cliente, né? que 

era justamente a.... a... assistência técnica como um grande “forte”, um grande/uma grande 

fortaleza que a “Empresa” tinha. Ao você terceirizar isso, você perdeu isso. E tanto que meu 

projeto de MBA, foi exatamente falando sobre o comprometimento e fidelização na terceirização 

da assistência técnica, no qual eu mostro que é uma/é diretamente proporcional a satisfação, né? 

do funcionário, do empenho, né? que tem que ter. 

Entrevistador: Então na realidade, é....é...o corpo técnico que tinha todo um preparo, uma/ um 

comprometimento, uma fidelidade com relação a empresa e também um alto grau de satisfação, 

quando isso tudo, quando esse grupo todo foi terceirizado, a “Empresa” ela perdeu muito em 

termos de valor, de.... 

Colaborador 1: Né... ela perdeu... 

Entrevistador: ... qualidade, de trabalho, e valor agregado pros seus clientes finais?   

Colaborador 1: Exatamente. Na minha opinião, sim.  

Entrevistador: Perfeito. Bem, vamos lá pra segunda questão: Você acha que a organização 

incentiva a prática da espiritualidade no ambiente de trabalho? Se sim, por que e como? 

Colaborador 1: Eu acho que não. Hoje não. Hoje não. É.... hoje é muito resultado. Ainda mais 

da... da... da... pressão econômica que tá passando, hoje se vê muito resultado e curto....e...e...e... 



 
 

 

 
 

resultado à curto-prazo, tá, é... e aí eu não vejo, eu não vejo nenhuma ação voltada assim pra 

espiritualidade, num cenário assim. Não que esteja certo. Eu acho que não; que eu acho que você 

ganha, é... é.... é... quando você traz esse, esse, esse pensamento, né? Mas hoje com o mercado 

voltado a resultado a curto-prazo, né, se deixa infelizmente isso se deixa de lado. 

Entrevistador: Tá. É... você acha então que hoje a organização não incentiva essa prática de 

espiritualidade no ambiente de trabalho, né? 

Colaborador 1: Eu posso falar, eu posso falar, que ela incentivou.  

Entrevistador: Ela incentivou? 

Colaborador 1: Hoje eu tô falando pela minha/retorno a “Empresa”, que ficou ainda um resi/um 

rescaldo da... da... daquilo e pelo/pela empresa que eu trabalho hoje.  

Entrevistador: Tá. 

Colaborador 1: Hoje eu não vejo isso. Não vejo mesmo.  

Entrevistador: Tá, Ok. É.... bem, terceira pergunta: Você sabe dizer quando a prática de 

espiritualidade no ambiente de trabalho começou na organização? Foram com os seus 

fundadores? Foram na fundação da “Empresa” aqui? Você tem alguma ideia disso? 

Colaborador 1: Quando eu entrei, é... quando eu entrei em 91, o que que.... o que que eu ouvia  

todos, né, os gestores conversando e falando: que isso veio realmente com o fundador. Tá? 

Então, ele tinha. Tanto que se chamava-se “a mãe”, “a mãe, Empresa”, a mãe “isso”, né? Tinha 

aquele apelido, né, da “mãe”, a “mãe” “Empresa”. É... então isso funda/onde ele, né? E..... ele 

tinha esse perfil já, né? De tratar os funcionários dele, como deveria ser tratado dentro desse 

espirito, né? 

Entrevistador: De ter parceiros ali, de uma causa? De um propósito, de alguma coisa? 

Colaborador 1: Exatamente. Isso pelo que eu conversei se falava-se muito bem, né, do... do 

fundador da “Empresa”.  

Entrevistador: Do C.C., né? 

Colaborador 1: Não, não, do fundador da “Empresa do Brasil”. 

Entrevistador: Mas no Brasil, do H.S.G. E você acha que o H.S.G. também, é... ele... ele 

conseguiu absorver e trazer boa parte do... do espirito do fundador da “Empresa” mesmo, que foi 

o C.C.? porque se falava muito que o C.C., é... havia ganhado muito dinheiro, com a invenção 

do... do.... sistema xero/xerográfico, mas que no final da vida dele, por exemplo, ele sempre foi 

muito humano, ele sempre colaborou, e patrocinou, e financiou diversas iniciativas dentro da 

empresa e fora da empresa, e que disseram que quando ele faleceu, ele deixou parte da fortuna 



 
 

 

 
 

dele pra mulher e os filhos ficarem bem, mas 90% da fortuna dele, ele doou durante a vida e 

doou o resto, depois que morreu. Não sei se você conhece essa história? 

Colaborador 1: Não. Não conhecia essa história. É.... aí falando pelo, pelo, pelo, pelo G., eu 

creio que sim, porque é... ele tinha todo... ele tinha todo um método de... de.... humano mesmo. 

De cumprimentar todas as pessoas, independente, né, do cargo dela... né? Então ele, ele ia 

cumprimentar do copeiro, do, do, do faxineiro, ao gerente, ao diretor, na época e isso cresceu 

com ele, e a empresa cresceu com isso, né?  E aí, e que, com o passar do tempo foi se perdendo. 

Mas é... respondendo sua pergunta, VEIO SIM! Eu acho que a empresa, ela é “a cara do dono”.     

Entrevistador: Tá. Muito bem. Perfeito. Então quer dizer, vem desde o início mesmo da... da... 

da empresa, né? 

Colaborador 1: Vem desde o início... desde o início. 

Entrevistador: Perfeito. Bem, com relação a quarta pergunta, né? Você tem a percepção da 

espiritualidade sendo aplicada à processos, procedimentos e práticas organizacionais? 

Como isto é/ou foi aplicado e mantido? Existia isso, no/na tua percepção, na tua visão, essa 

prática dessa espiritualidade nos processos, procedimentos, é.... até que ponto isso foi 

mantido ou não foi? 

Colaborador 1: É... em parte sim, mas eu vou explicar. Pra mim, é.... o processo.... o processo 

depende das pessoas. Então, quando a pessoa tinha, né, essa, essa espiritualidade, ela, ela levava 

junto. Então, a gente tinha vários processos lá, de melhoria de qualidade, por exemplo, que nada 

mais é do que espiritualidade, ou seja, de você pensar não só em vender uma coisa boa, mas de 

vender e agradar aquela pessoa que está comprando, né? Se preocupando com o que/a qualidade 

não é o que você acha que é. A qualidade é aquilo o que a pessoa espera.   

Entrevistador: Certo. [pausa longa]. E nesse caso, você acha que, por exemplo, isso tinha na.. 

na... nesses/nos processos, nos procedimentos, nas práticas organizacionais da empresa, mas na 

medida que a chefia foi mudando, foi sendo substituída, e num, e num veio gente com essa 

mesma percepção e característica.... 

Colaborador 1: Aí ficou mais automático, aí ficou mais automático. Ai entrou... 

Entrevistador: ....essa cultura espiritualizada ai foi se perdendo, entrou num... 

Colaborador 1: Aí virou “linha de montagem”. Aí o processo vira linha de montagem. Você não 

faz mais aquilo, né? Pra você ter uma ideia, é... quando eu lancei um produto, o primeiro produto 

digital da “Empresa” no Brasil, fui eu quem lancei. Eu passei alguns meses lá em Manaus para 

certificar a fábrica, né? Então eu quis passar pra linha de montagem, o quão importante era o 

trabalho de cada um. O quanto, não era só o fato de o cara estar montando um parafuso, 

montando um frame, parafusando um frame, que ele, é... tinha um/fazia algo menor do que o 

outro que montava o HD, disco rígido, né? O todo, aquilo era parte, né? É como se fosse um 



 
 

 

 
 

filho, você tem, você tá montando de pedacinho a pedacinho. Então, quando você monta, né, que 

aí eu fiz questão de ir junto com a, com a engenheira de manufatura na época, de fazer uma 

máquina passo a passo, eu fui/entrei em todas as linhas de montagem passo a passo, e a 

satisfação que você tem, uma máquina no final, né? Ela funcionando e dando pra que/pro cliente 

aquilo que ele espera, aquilo que ele deseja, cara, isso é uma satisfação enorme. Então, eu 

buscava passar isso pra cada ponto da linha de montagem, pra que aquilo não ficasse algo 

mecânico, simplesmente parte de um processo, ou seja, ele é parte de um processo SIM, mas um/ 

uma parte muito importante. Não importa se ele só tá apertando um parafuso, ou se ele tá 

instalando o sistema operacional da máquina.  

Entrevistador: Ou seja, saber que ele tá contribuindo prum todo.  

Colaborador 1: Prum todo. Exatamente! Isso tinha muito dentro da “Empresa”. Tinha... 

Entrevistador: ...e se perdeu com o tempo?  

Colaborador 1: ... se perdeu com o tempo.   

Entrevistador:  Perfeito. Bem, com relação a quinta pergunta então: Você considera 

importante a prática de espiritualidade no local de trabalho? Porquê?  

Colaborador 1: Eu considero muito importante. O porque eu já expli/já falei até..... na.... na ... 

Entrevistador: Já falou até, né? 

Colaborador 1: .... na questão anterior, tá? De você ser “parte de um todo”, e não ser “parte de 

um pedaço”, né? É... isso faz com que as pessoas ficam mais engajadas; as pessoas ficam mais 

comprometidas, né? É muito difícil você lidar com pessoas desmotivadas e... e infelizes, né? Ela 

pode ser automática, mas ela não é um robô, ela tem sentimentos, né? E nada melhor do que 

você “tratar” isso junto, ou seja, uma pessoa feliz, ela trabalha feliz.  

Entrevistador: [Longa pausa]. Perfeito. Bem, sexta questão: Como você se vê e se sente em 

relação ao trabalho em equipe da organização? A espiritualidade faz diferença nos 

relacionamentos interpessoais com colegas e clientes?  

Colaborador 1: Com certeza! Sem dúvida! É... e como faz! É... até mesmo pra ajudar, né? 

Ajudar uma pessoa que você tá vendo que pode estar com algum problema, independente de um 

problema pessoal ou problema na empresa, né? É... o fato de você levar isso pra essa pessoa, 

você, é... um/é/co/ é aquela que a gente fala de “contaminar com o bem”, né?  

Entrevistador: Certo. É a tal da “corrente do bem”, né? A corrente virtuosa. Uma coisa leva 

a.....[longa pausa]. Bem, sétima pergunta: Você sente que sua chefia ou liderança possui, 

aplica e incentiva a espiritualidade no trabalho?  Se sim, você acha isto é positivo, benéfico? 

A organização que promove e incentiva a espiritualidade tem melhores resultados? 



 
 

 

 
 

 Colaborador 1: Na minha opinião, SIM. É... falando pela “Empresa”? 

Entrevistador: Isso, isso. 

Colaborador 1: Falando pela “Empresa”, todos os gestores que eu tive, TODOS, iam por essa 

linha, tá? Apesar de a gente ter, é... auto gerenciável, né? A gente fala, que a gente/ curso de auto 

geren/de auto-gestão, nenhum deles deixava de se preocupar com você. Pelo menos todos da... 

que eu me relacionei – eu tô falando dos dois períodos, tá? Do primeiro período, dos 15 anos, e 

depois dos... dos outros 5, tá? Falando desses dois períodos, todos tinham essa linha, esse 

pensamento, de espiritualidade e de... é... de bem contigo, ou seja, elas queriam, sempre 

quiseram que eu trabalhasse muito bem, eu estivesse bem, pra que eu desenvolvesse meu 

trabalho, independente de qualquer coisa. Isso é legal. Isso é muito bom.  

Entrevistador: Tá. É... aquela coisa de realmente você ter a visão humanista, do trabalho, das 

pessoas com que trabalham dentro de uma equipe, e o/e a chefia... 

Colaborador 1: ...Apoia. 

Entrevistador: ...Apoia e se preocupa em desenvolver e em manter isso. 

Colaborador 1: Exatamente!   

Entrevistador: Humm...Perfeito.  

Colaborador 1: Por isso que eu falo que ela diminui, ela diminui, ela não cessou ao todo, né? 

Ficaram, SIM, com algumas pessoas. É... então, é... é.... era....diminui, mas ela não acabou, né?  

Entrevistador: Perfeito.  

Colaborador 1: .... e mais uma informação: é... dependo muito da função que você tá, na 

empresa. Então, é... dependendo da função, você tem esse “nível de espiritualidade alto”, 

dependendo da outra, é baixo.   

Entrevistador: Você diz, aí...aí varia de acordo com um... com o/a hierarquia, ou não? Ou... 

Colaborador 1: Não, não com a hierarquia, com a função propriamente dita. Como eu tava 

sempre na área de marketing, né? Eu fiquei nessa área de marketing, isso era muito claro pra 

mim, mas em outras áreas da companhia, eu via que isso não era claro. Esse nível de 

espiri/espiritualidade era muito baixo.... ou as vezes até nenhum.    

Entrevistador: Mas isso você acha que é devido a que? 

Colaborador 1: Puxa, eu não sei te explicar. Não sei, não sei, se num se/.... 

Entrevistador: A comunicação, ao fluxo de informação dentro da empresa? A pessoas.... que  



 
 

 

 
 

Colaborador 1: Eu acho que depende mais...  

Entrevistador: ... por ventura vieram de fora? Ou um... ou mais recentes dentro da... 

Colaborador 1: É... o que eu senti, é aquilo o que eu falei no início. Era... dependendo da área a 

pessoa era muito pressionada pra resultado a curto prazo. Então, quando você é pressionado pra 

resultado a curto prazo, ele deixa isso de lado. Entendeu? Então, é... como na área de marketing a 

gente via muito os dois lados, a área tática e a área estratégica, então, é... sempre existiu e até, 

existe até hoje, né? Mas quando se ia pra uma área financeira, por exemplo, pra uma área de... de 

inventário, uma outra área qualquer, né? se via-se muito a busca do resultado a curto prazo e aí 

você deixa de lado a espiritualidade.  

Entrevistador: Certo...  

Colaborador 1: Eu vi deixar, né? Eu vi deixar. Não sei se isso é.... é a regra, mas na... com as 

pessoas com quem eu trabalhei, isso era... era, era muito claro. Diz/pessoas discutirem inclusive 

por coisas assim, muito banais, muito pequenas. 

Entrevistador: Certo. Por terem essa pressão... 

Colaborador 1: É... 

Entrevistador: ... por resultado a curto prazo.   

Colaborador 1: huh, huh.  

Entrevistador: Perfeito. Bem, oitava questão: As exigências da organização afetam 

negativamente sua vida, ou afetavam negativamente a sua vida, inclusive a interior ou 

contribuem para você buscar desenvolver-se como profissional e como pessoa? 

Colaborador 1: É...eu.... eu tenho um jeito diferente. Eu sempre/indiferente de qualquer coisa, 

de como né?.... me tratavam, é... eu sempre busquei, é... ver o lado bom da coisa. Então, é... 

independente de qualquer ação que pudessem tomar, ou informação que pudessem vir a chegar; 

ser boa ou não, na minha opinião, eu sempre buscava ver o lado bom da coisa. Porque? Porque 

eu tô aprendendo com aquilo. Então, eu, eu, é... eu nunca, eu nunca, é.... usei isso pra/ ou levei 

isso pra casa. É.... se eu fiquei triste, eu levei isso pra casa. Nunca, eu nunca levei nada. Eu 

sempre usei aquilo como parte do meu aprendizado. Então eu usava aquilo, assimilava aquilo 

como é... sempre como uma/um incentivo, ou um aperfeiçoamento pessoal. 

Entrevistador: Mas você também não acha que, apesar de você ter essa característica pessoal, e 

pelo que eu já conversei com outros entrevistados, e também nos happy hours, em tudo aquilo 

que a gente sempre passou, discutiu, trocava informação, isso era um pouco assim, característica 

comum, a gente sempre buscou ver o lado bom das coisas, o lado positivo das coisas. Isso você 

não acha também que, essa... essa dimensão de espiritualidade; a postura, a cultura da empresa 



 
 

 

 
 

também, num, num vinha de encontro a isso, num reforçava isso também em nós? E por sua vez 

nós, em relação a cultura da empresa, era uma troca? Porque, é.... diversas vezes, é.... 

conversando com colegas de trabalho, tudo, tal, é... a gente via que as pessoas sempre tinham 

uma perspectiva mais positiva, né? Aquela coisa de: “Poxa, ganhamos um limão, vamos fazer 

uma limonada”, né? Buscando sempre extrair o bom, por pior que tivesse algo ruim ou negativo 

aparentemente.  

Colaborador 1: É, é isso que eu quis dizer. É...  eu sempre fiz do... do....do... do... da limonada o 

suco, né? ou seja, do limão, o/o/a limonada, justamente pensando nisso, porque EU sou assim. 

Eu tenho essa característica. Não sei, não sei, se outras pessoas têm?! Mas pra mim nunca 

influenciou o outro lado, assim de...de...de pressão, de coisa, assim. Eu sempre usei isso como 

aprendizado, né?    

Entrevistador: Agora, assim você acha que a.... os valores da empresa também contribuíam pra 

isso? Ou a cultura da empresa também contribuía pra isso?  

Colaborador 1:  A..... 

Entrevistador: pra essa tua visão? Pra essa tua postura?  

Colaborador 1: Com certeza, tá. Se eu ve/ se eu for pensar lá no C., no C.C. não, mas no G., por 

exemplo, né? ... que ele pensava dessa maneira, e ele trouxe essa cultura pra outras...é, com 

certeza. É diferente de... de se ter um gestor, falando de outras empresas que eu trabalhei, de... de 

que o cara não pensa dessa maneira.... Cara! Você também fica.... a, Ok?! Mas você, você... você 

simplesmente faz aquilo por, por ser profissional, né? Então, se influencia? Se essa é a resposta, 

SIM, influencia muito também. Influencia muito. 

Entrevistador: Perfeito. Bem, nona questão: Você considera seu trabalho com um sentido ou 

importância para você e para a sociedade?  

Colaborador 1: Sim, claro! 

Entrevistador: Em que sentido? Qual que é a tua percepção? Como é que você acha que quando 

você trabalha, ou trabalhava lá, e fazia um bom, é... trabalho.... como é, como é que você acha 

que isso poderia contribuir não só pra você, mas também para sociedade, pra comunidade, pras 

pessoas a sua volta, enfim?    

Colaborador 1: Só pelo ver como é o mercado hoje, na era digital. É... eu, é.... como o 

primeiro....o engenheiro responsável por lançar a primeira máquina digital no Brasil, na qual, 

antes se/só se falava-se em... em lentes e espelhos, né? e... a digitalização, aquela coisa toda, né? 

de você ver pra onde chegou, né? Então, você vê: “Cara, é muito bom isso! Eu comecei fazendo 

uma máquina, e hoje o mercado é totalmente, 100% digital, e na empresa que eu trabalhei eu fui 

o precursor disso”. Cara! Isso não tem preço!      



 
 

 

 
 

Entrevistador: Certo. Na verdade, você criou um.../você/você foi o precursor aí, num... num 

novo mercado, né?   

Colaborador 1:  Pra você ter uma ideia gostoso/gostosa assim, de você estar num evento, por 

exemplo, de lançamento de um produto, né?... e você.... e você atender a expectativa do cliente, 

do que ele quer, né, é...uma vez, é... eu tava num evento, na qual o... o cliente ele queria 

conversar com o engenheiro, ele não queria conversar com o vendedor, porque o vendedor ia 

falar pra ele, tudo o que ele queria ouvir. Na verdade, ele queria ouvir aquilo que realmente ele 

“precisava” ouvir, né? Então, é.... então quando ele chegou e falou assim: “Pô, essa máquina, eu 

preciso de uma máquina que faça isso, que me des/ isso, isso, isso. Essa máquina faz, né?” Aí , 

quando eu falei pra ele que ela faz isso, além daquilo, ela fazia, mais isso, mais isso, mais isso, 

que estava ligado com tudo aquilo que ele precisava, cara... o sorriso que ele me deu, pra mim, 

eu ganhei o dia. Entendeu? Então...eu não... eu não sou parte daquilo, eu faço parte de um todo, 

né? Eu não tenho exceção, naquilo lá.  

Entrevistador: É... faz parte de você ter um sentimento, e que você tá fazendo alguma coisa com 

excelência, que vai ser bom pra todo mundo. 

Colaborador 1: ...pra todo mundo. Eu não posso só pensar em mim, né? E é isso que eu.... que... 

que eu percebi no/na/no que o cliente queria, ou seja, eu não quero falar com o vendedor porquê? 

Porque ele vai pensar só naquilo. Na comissão dele. Né? Ele vai estar pensando na comissão 

dele, e...e... você não! Eu não tinha comissão nenhuma! Eu...eu... queria mostrar o que a máquina 

fazia. E... e quando eu falei que a máquina fazia o que ele queria, e aí/em cima daquilo que  ele 

queria, ele poderia fazer mais isso, mais isso, mais isso, né? É.... o cliente viu que eu não tava 

preocupado em falar bem da marca, e sim, já atender bem a necessidade dele. Cabou!    

Entrevistador: Atender a necessidade dele, agregar valor.... vim de encontro a cadeia de valor.... 

Colaborador 1: Então quando você falou de tecnologia, de inovação, a “Empresa” sempre foi 

uma empresa inovadora. Ela só as vezes não soube vender isso.... 

Entrevistador: Hahaha.... 

Colaborador 1: Hahaha.... precisa ter/ah... em alguns momentos ela não soube vender isso, mas 

ela sempre foi inovadora, né? Na época, quando se falava-se de... de.... por exemplo, que a cada, 

é... impressão, né?... eu podia colocar, na impressão dele, é... no/no rodapé da página, a/o nome 

da...da...do setor, ou seja, do/controles, que ele podia fazer controles, isso, aquilo, por setor.... 

que ele não estava acostumado com aquilo, que ele queria fazer gestão de custo, né? Na verdade, 

a pergunta dele, era/que ele queria ver, o que que ele conseguia, que a máquina conseguia trazer, 

pra ele fazer gestão de custo. Quando eu falei pra ele, que além de fazer aquilo, que podia 

colocar, fazer a gestão, ela fazia automaticamente, né? Uma coisa inovadora pra época, né? Cara! 

Satisfação total do cara! Então, é.... isso é... muito gratificante, de você atender a pessoa, ou o 

cliente, que nem/que é o que eu falei: “qualidade é aquilo que ele ach/é aquilo que/que o cliente 



 
 

 

 
 

quer, não o que você acha que é, né?”. Então, é.... isso, isso, não tem preço, cara! Não tem preço! 

É muito gratificante.  

Entrevistador: Perfeito. Então, você acha que na realidade, essa atmosfera toda, essa cultura, 

não só promovia uma melhor integração entre as áreas, entre os processos, mas também um  

espírito da empresa como um todo, buscando sempre dar o seu melhor, buscando sempre exceder 

uma expectativa do cliente, alguma coisa assim?  

Colaborador 1: Isso vinha na época da... da “Empresa” antiga. Exatamente! Isso é... é “berço” 

de lá. “Berço” do G., “berço” daquilo que... e na minha opinião: “Hoje, o mercado tá carente 

disso”, né? É que hoje, a informação tá muito.... tá muito “florada”, né?  Todo, é.... meio né, de 

mídia social, um monte de coisa. Você consegue achar as informações muito fácil. Na época, 

você não achava essa... essa, então você tinha que levar isso, né? Então, por isso que as vezes ela 

não sabia vender, ou seja, você tinha muita inovação nos equipamentos, você tinha muita 

inovação nos processos, você tinha inovação num monte de coisa. Você só não sabia como 

demonstrar isso.... 

Entrevistador: levar isso até o cliente. 

Colaborador 1: .... levar até o cliente.  

Entrevistador: Hoje, pegando um pouco o “gancho”, dessa...dessa tua resposta, M., é.... a gente 

pode dizer assim, na tua percepção, que é... ao contrário dos “tempos antigos”, se tem muita 

informação, mas não se.... não se sabe encadear essas informações; costurar essas informações, 

de tal forma que as pessoas enxerguem a...a importância daquilo que elas estão fazendo, que elas 

estão construindo, ou... ou quando é um produto ou serviço, daquilo que elas estão entregando? 

Colaborador 1: Hoje, você vê muito.... existe uma diferença muito grande entre você achar 

“dados” e “informação”. Dado é uma coisa ali, “estática”, pô, tá? Informação e conhecimento. 

Você transformar “dado” em “informação” e “informação” em “conhecimento”, é onde a gente 

fazia no passado. A gente trabalhava do “dado”, pra chegar ao “conhecimento” ... e não só 

“informação”.  

Entrevistador: Tá, perfeito.  

Colaborador 1: Que bonito isso, né? Caramba! [pausa]. E isso eu fazia muito na minha última 

função da “Empresa”, como inteligência de mercado. Eu só não buscava o “dado”, e nem a 

“informação”. Eu pegava “aquilo”, transformava em “conhecimento”, pra que? Pra que os meus 

gestores buscassem, né? É.... algum/alguma ação tática ou estratégica; eu dava várias opções, de 

acordo com o... com os dados e as informações, né? É....que...que eu transformei em 

conhecimento, justamente pra eles conseguirem, né?... alavancar novas vendas, alavancar é... é... 

me/ melhorias em processo, em um monte de coisa. 

Entrevistador: É.... a gente pode concluir então que... na realidade, se tinha o “dado”; você 



 
 

 

 
 

transformava em “informação”; a “informação” gerava esse “conhecimento”; esse 

“conhecimento”, uma vez, compartilhado e disseminado dentro da empresa, acabava gerando 

processos, procedimentos, até produtos e serviços inovadores?   

Colaborador 1: É... é aonde eu usava...  

Entrevistador: .... gerava inovação. 

Colaborador 1: ... aonde eu usava... aonde eu usava, na capacitação de canais.  

Entrevistador: Perfeito, perfeito. Bem, vamos então a décima pergunta: Trabalhar na 

organização, né? Te proporciona ou proporcionava alguma alegria e satisfação? 

Colaborador 1: Putz!.... 

Entrevistador: ...total! 

Colaborador 1: Em todas as minhas respostas você vê isso. 

Entrevistador: Heheheh....Perfeito. É.... justamente por esse ambiente, por essa cultura, por 

essa... 

Colaborador 1: ...que eu sempre acreditei nela. Você também tem que acreditar. É... eu acho 

que é....existe a diferença né? ... daquele... do pessimista, do otimista, né?... e do.... cara que “fica 

em cima do muro”, né?  Então, você/tz... é... na minha opinião, né?... eu....eu... eu acreditava. Eu 

acredito nisso até hoje.... então, isso me faz feliz. Se você não acredita, pode te frustrar, e aí? 

Você, não... você não vai seguir triste, mas você não vai ficar feliz, tá? Então, é.... acho que o 

fato da pessoa acreditar, é diretamente proporcional. Se eu acredito, eu busco isso, e aí.... 

Entrevistador: Você acha... você acha que isso em parte “transcende”, um pouco? Não só você 

acreditar naquilo que.... é.... que você pensa como pessoa, mas que na realidade, a empresa, a 

organização, corroborava os teus valores pessoais, né?... porque ela gozava desses mesmos 

valores, é... compartilhava com os empregados, e vice-versa, os empregados também 

compartilhavam isso com a empresa, e... e... isso também leva a/a uma... a um...a uma certa 

“transcendência”, a....até a uma “filosofia de vida”, porque você falou: “Isso eu trago até hoje. 

Eu acredito nisso até hoje”.  

Colaborador 1: Exatamente. É exatamente isso! Eu acredito nessa filosofia, nessa... de vida, 

de... espiritualidade que tinha-se lá, né?... ou seja, você tratar bem o funcionário, você, é... antes 

de... de... mandá-lo embora, você fazer um plano de ação, de recuperação do...do funcionário, 

cara!...eu sempre acreditei nisso! E isso eu trago pra minha vida... como um todo, né? Eu não 

posso condenar alguém se eu não tento consertá-lo, se eu não tento buscar a melhorar, o.... o 

amigo, o companheiro... Isso vai pra vida toda. Isso serve pra amizade, de uma modo geral. 

Entrevistador: Certo. Buscar, né?... ajudar, né?... auxiliar os outros, né? 



 
 

 

 
 

Colaborador 1: Aqui se a... aqui se....fala assim, né?... que você aqui cê planta, você colhe. E 

é...bem por aí mesmo. Então, se você planta o bem, se você acreditou naquilo, faz aquilo, de uma 

maneira, é....boa, né? você colhe coisas boas, você colhe... 

Entrevistador: E isso aí vem de encontro a aquela história do.... dos “Três Mosqueteiros” – “ 

Um por todos, todos por um”, que fazem parte de um grupo... 

Colaborador 1: ... faz parte de um grupo. 

Entrevistador: ... que você tem consciência que “estão no mesmo barco”, né? 

Colaborador 1: Exatamente. Cê...cê é um.... cê é... na verdade a empresa não é uma pessoa, a 

empresa é um grupo de. Então é.... se... é claro que... as pessoas não podem ser iguais. Se fossem 

iguais, elas não teriam, é... o sucesso com isso, né?... de... de... que a gente vê que a diversidade, 

ela é importante numa organização.... mas ela tem que vim, é... é..., através de uma filosofia, 

através de uma... 

Entrevistador: Certo. Perfeito.... Bem, décima primeira questão: Sua vida interior encontra 

espaço para ser cultivada na organização? Ou encontrou espaço pra ser? 

Colaborador 1: Vida? O que você chama de vida interior?  

Entrevistador: Vida interior é justamente você.... vamos colocar de uma forma mais simples: 

você ter os seus valores, os teus princípios, a tua filosofia de vida, e você perceber, é... o que 

você é? o que você tá desenvolvendo? ou seja, o que você é? Da onde você veio? o que você é? 

pra onde você vai?  

Colaborador 1: Isso é “uma via de mão dupla”.  

Entrevistador: É... é... é... como é que eu posso te dizer? Que faz com que você se sinta, 

crescendo, evoluindo... 

Colaborador 1: .... da mesma maneira.... 

Entrevistador: .... buscando um autoconhecimento, uma autorrealização. 

Colaborador 1: É... da mesma maneira que eu falei que você tem que acreditar 

naquela/daquela... dos princípios da organização, tudo... você também.... o inverso é a mesma 

coisa, ou seja, é... você traz isso, né?... da sua educação, da sua família, né? Então você tem seus 

princípios, você tem seus né?... sua ética, e isso você traz pra organização também. Isso é “uma 

via de mão dupla” .... é “uma via de mão dupla” .... o tanto que.... o conflito “bate” exatamente 

quando você.... a empresa... imagina aquela época que nós trabalhamos lá, né? Onde a gente .... 

se viesse uma pessoa que não acreditasse em nada daquilo que.... ela ia “bater de frente”, né? 

Então, é... é... “uma via de mão dupla”, ou seja, essa parte interior, com certeza. 



 
 

 

 
 

Entrevistador: É... tem... tem... você me fez lembrar até dum... dum... caso, né?... que foi 

bastante interessante.... quando eu... eu fui estagiário na... na “Empresa” também e.... e trabalhei 

um tempo em copiadora e depois saí, depois voltei em I.E. (nota: I.E. – Impressão Eletrônica), 

quando a gente se conheceu; trabalhamos juntos.... e eu me lembro que nesse período quando eu 

voltei pra I.E., nós tivemos as entrevistas, fomos aprovados e depois fomos pra “Integração”, 

né?.... que era o programa de integração pra novos funcionários. E aí, passada uma semana, um 

colega que também tinha sido aprovado – não me lembro o nome dele agora, a parte – ele pegou 

e falou assim: “Gente, eu... eu queria dizer pra vocês que eu....”  porque terminou todo o 

programa e o pessoal falou assim: “Oh... a gente conta com vocês, a gente espera aqui.... esses 

são os valores, a nossa origem, como é que a empresa começou, trabalha, tal... tudo... é nisso que 

a gente acredita, assim, assim, assado... e a gente acha que vocês são pessoas capacitadas, aptas, 

a poder se integrar a isso tudo e começar o trabalho”.  Ele... aí esse rapaz levantou a mão, ele 

falou assim: “eu acredito, eu... eu... queria colocar aqui meu cargo à disposição – ele falou – eu 

queria pedir a minha conta”. Aí na época chocou, né? na sala, chocou todo mundo. Aí mas... 

“Por que você” ... olha só os valores do rapaz. Ele falou assim: “Porque é.... eu não acredito que 

eu possa corresponder a isso que vocês estão colocando.” Aí falaram assim...., “Como assim?”. “ 

Eu, eu nunca trabalhei num lugar assim, eu nunca vi isso em lugar nenhum”, ele falou. “Isso... 

isso pra mim é uma expectativa que eu sempre quis, sempre busquei, mas agora que a gente tá 

aqui, eu não acho eu vou conseguir cumprir, eu não acredito, né? Por eu nunca ter encontrado.”  

Aí, a...a... gerente de RH, né? pegou e falou assim: “Olha, veja bem... não é por aí que você tem 

que desistir. Se você está aqui, e você foi selecionado, é justamente porque a gente acredita que 

você tem esses valores, e se você não tem todos eles, cabe a nós aqui buscarmos criar condições  

pra você desenvolvê-las. Então, por favor, fique! Essa tua própria atitude, humilde de se colocar 

numa situação, de que você talvez não consiga vim, né? eu acho que é um... é uma forma que 

você/é uma coisa que você sempre buscou, eu acho que é um incentivo a isso. E a gente vai 

buscar te ajudar em todos os sentidos. Então, por favor, fique!”. Aí, ele em prantos, ele falou 

assim: “Era tudo isso que eu queria escutar de vocês. Que vocês pudessem acreditar em mim.... 

Colaborador 1: É verdade... 

Entrevistador: ... porque nem eu mesmo, as vezes não acreditava, mas se vocês estão 

acreditando, eu vou fazer tudo pra que eu possa dar o meu melhor e ir de encontro a expectativa 

de vocês”.... e se tornou um excelente técnico! 

Colaborador 1: Ah... é uma “via de mão dupla, entendeu?” ... é uma “via de mão dupla”. 

Entrevistador: Se tornou um... um excelente técnico.... uma/uma excelente pessoa e um 

excelente técnico, porque ele já trazia isso no seu cerne.  

Colaborador 1: Huh huh. É isso aí mesmo! 

Entrevistador: Bem, vamos lá!              



 
 

 

 
 

Colaborador 1: Essa tem uma memória.  

Entrevistador: É.... e.... bem! No caso aqui, décima segunda questão: Você considera que a 

espiritualidade permeia a cultura e processos organizacionais? Se sim, você crê que uma 

cultura espiritualizada contribui para a inovação? 

Colaborador 1: Ah... se ela vai contribuir pra inovação eu não sei, mas que ela é diretamente 

proporcional, SIM, tá? Porque a espiritualidade ela...ela... acho que ela tá acima da cultura. Ela 

que realmente é... vai fazendo. Eu fi/fico pensando, que nem, no que a gente conversou do G....  

né? O nível de espiritualidade que ele tinha, pra pensar na maneira que ele pensava. Se realmente 

foi tudo isso, e realmente eu acredito que seja, porque senão a “Empresa” não ia chegar aonde 

chegou, né? Até... até depois da sua morte, ela continuou, ou seja, eu não sei se ela vai/tá ligada a 

inovação, mas ela tá ligada a cultura, SIM.  

Entrevistador: Certo. [longa pausa]. Perfeito! Bem, décima terceira questão: Você se identifica 

com a missão, propósito e valores da organização? 

Colaborador 1: Sim. Isso desde o início. É aquilo que você até comentou: da indução, da... da... 

exatamente no... no... no dia que cê foi contratado: “Oh, a missão é essa, essa e essa”. E eu 

acreditei naquilo.  

Entrevistador: mas e minn... 

Colaborador 1:  .... a partir do momento que eu acreditei e aceitei. 

Entrevistador: Hahaha. 

Colaborador 1: Hahaha... o tanto que... até... até hoje. Se você for entrar lá.... lá na “Empresa”, 

na porta de entrada, após a recepção, tem um painel, onde tá lá: “missão e valores”. E é o 

mesmo, desde a sua fundação. Ou seja, não se muda.  

Entrevistador: Certo.... [longa pausa]. Perfeito! Décima quarta questão: A espiritualidade é 

vista como um diferencial competitivo e/ou produtivo para a organização? 

Colaborador 1: Na época era. Na época era sim. Tanto que na época a gente era líder de 

mercado, é.... então... na época era bem claro isso. Era bem claro... 

Entrevistador: É... você acha que era claro mesmo? Ou é... /ou já tava tão no “modus operandi” 

que o pessoal... 

Colaborador 1: É....  

Entrevistador: ... era perceptível. 

Colaborador 1: ...era perceptível, tanto que é.....é... falando, né? como nós que éramos técnicos, 



 
 

 

 
 

a gente conseguia passar isso pros nossos clientes, cara!  

Entrevistador: Sim.  

Colaborador 1: A gente conseguiu passar isso pros... 

Entrevistador: Certo. Bem! E décima quinta e última questão: Você considera que a 

espiritualidade favorece a comunicação e a transmissão do conhecimento?   

Colaborador 1: Óbvio!  

Entrevistador: No que você acha que ela contribuiu pra isso? Aproxima as pessoas?... Torna a 

comunicação mais fácil?   

Colaborador 1: Tudo isso. É... é.... o fato de... de.... você ter, né? De se preocupar com... com  

tudo, com...com... com o conjunto, e não com uma pessoa só, né? Então, é... é... isso aí é.... é 

primordial pra espiritualidade. Não existe um “eu”, existe o “nós”, né? Então, e.... e.... e o fato de 

você estar ajudando as pessoas, você tá ajudando a si mesmo, né? Então.... [longa pausa], acho 

que a resposta é bem... bem clara.  

Entrevistador: Tá bom... Perfeito! Bem! M.! A entrevista é... é essa, as perguntas são essas. Eu 

não sei, se você tem alguma outra coisa que você gostaria de colocar, que você acha que seja 

válido aí, de menção?  

Colaborador 1: Hah... é.... não, tem, tem, tem sim! Mais prum fechamento mesmo, porque é.... 

falando de duas etapas da minha vida, dentro de uma mesma empresa, e agora uma terceira, 

numa terceira empresa, né?... numa outra empresa, totalmente diferente, é.... o que eu vejo, né? 

esse nível de espiritualidade, esse nível, ele.... quando você tá... é... pensando no “coletivo”, você 

tá pensando é.... estrategicamente, ele é extremamente importante. Hoje, o que eu vejo, né? e as 

pessoas tem deixado isso muito de lado, até mesmo a própria “Empresa”, é... muito em função 

realmente do resultado, e a empresa ela tem... exatamente a “cara do dono”, tá? É.... pensando 

pro... pro lado espiritual da coisa... cê fala é.... no/não é bem religião, isso, aquilo, mas é... eu vou 

pela seguinte linha, é..... o G. ele plantou. Até... até uma certa fase, dentro da... da empresa, se 

colheu os frutos e as pessoas ainda lembravam dele, e... e...trouxe aquilo que ele...ele... ele 

plantou, tá? É... quando você coloca é... né?... a economia, e....e.... e resultados, é/coisa... isso vai 

se perdendo com o tempo, que , na minha opinião, foi o que aconteceu com a “Empresa”, tá? 

É.... por que que se perdeu o....? Porque ela terceirizou aquilo tudo que ela... plantou, né?... na 

qual o cliente agregava valor. O cliente agregava valor naquilo que ela oferecia de serviço, com 

qualidade. A partir do momento que você terceiriza isso, né?... é.... isso vai se perdendo com o 

tempo, tá? É... e é aquilo lá: “ a empresa é a cara do dono”. Como ela foi renovando as pessoas 

com o tempo, tá? É... isso fez com que, as pessoas que estão lá, no poder, fo... começassem a... 

a... a mudar essa imagem da... O G. tinha uma, agora o gestor hoje, tem outra, tá? Esse espaço 

daqui/aqui, ele foi mudando, ele foi é... foi se perdendo com o tempo, e você tem agora uma 



 
 

 

 
 

outra “cara”, né? E quando se fala em... em... em você, em você, né? a empresa tem a “cara do 

dono”, né? Se o dono ele.... se ele pensa, né?.... com aqueles princípios, se ele aceita aqueles 

princípios, ele vai conseguir, a empresa vai... vai pensar na linha. Se ele não pensar, não vai 

cara... Aí... aí... mesmo você tendo, né? pessoas... eu tô falando assim por quê? Porque eu tô 

vendo isso hoje, né? Eu tento resgatar tudo isso aqui dentro da empresa... e eu não consigo. Eu 

sozinho, eu não consigo, tá? Então, eu tenho que ter, né? outras pessoas juntas, né? Então, é...é... 

o fato de você né?.... acreditar, é.... você não pode ser um... um cara só, “remando no barco”; 

você tem que ter várias outras pessoas “remando no barco”. E se o dono não tem isso, né? é.... é 

difícil você conseguir colocar isso em prática. Com o tempo, talvez você até consiga, mas hoje, a 

curto espaço de tempo eu não vejo.  

Entrevistador: Perfeito! É isso meu caro!  

Colaborador 1: ...então agora? 

Entrevistador: Muito Obrigado.... 

Colaborador 1: Oia...vai dar uma hora certinho, cara!  

Entrevistador: Hahahah... pela... essa entrevista. 

Colaborador 1: Agora eu vou te convidar pra almoçar! 

Entrevistador: Hahahahh... tá joia! 

Colaborador 1: Você vai almoçar comigo! Agora vamos lá no restaurante, lá! 

Entrevistador: Muito obrigado M., pelo teu tempo aí, e disponibilidade!  

Colaborador 1: Sucesso!             

  



 
 

 

 
 

 GESTOR 2  - W. P. R. 

 

Entrevistador: Bem, vamos lá. Gravando então.... bem, vamos iniciar aqui a entrevista com 

W.R., então boa tarde W. 

Gestor 2: Boa tarde. 

Entrevistador: Obrigado pelo seu tempo e disponibilidade, antes de a gente começar então a 

nossa... entrevista, eu gostaria de perguntar então, é.....bem seu nome completo. 

Gestor 2: Tá, W.P.R.  

Entrevistador: A sua função hoje aqui na empresa?  

Gestor 2: Sou gerente de marketing de produto, especialmente produtos de alto volume, 

máquinas e equipamentos gráficos. 

Entrevistador: E é.... a sua formação? 

Gestor 2: Minha formação, é... eu tenho uma formação em tecnologia, e depois eu migrei para a 

área administrativa, tenho formação em administração de empresas, com pós-graduação em 

marketing de serviços. 

Entrevistador: Perfeito. E quanto tempo de empresa? 

Gestor 2: 34 anos. 

Entrevistador: Perfeito, maravilha. Bem W., como eu havia te adiantado, nossa pesquisa, nosso 

estudo, se baseia na... na... no estudo, no aprofundamento da...., a bem da verdade, na verificação 

da espiritualidade como dimensão da cultura organizacional. Então, aqui vamos tratar de forma 

genérica, a companhia.   

Gestor 2: Ok. 

Entrevistador: É.....uma referência no mercado, como uma empresa que tem bons princípios, 

valores, enfim, tem uma missão, um propósito muito claro já de décadas, e que é... a meu ver, 

enfim, possui alguns/algumas características que vêm de encontro aqui a nossa pesquisa. 

Então, a entrevista vai... vai girar em torno desse.... desse escopo, né.   

Gestor 2: Ok.    

Entrevistador: Como é que a espiritualidade dentro das características que a gente colocou de 

respeito ao trabalhador, de satisfação no trabalho, na criação de um ambiente de trabalho, enfim, 

alinhados com missão e propósito pessoal, sentido de autorrealização, é.... como isso tudo se, se 

intercambia, se coaduna. Então, vou começar com a primeira pergunta, que seria:  

1. A prática da espiritualidade existe no ambiente de trabalho? Se sim, como você a 

define? 



 
 

 

 
 

Entrevistador: Então, pelo que a gente já conversou um pouquinho, te explicando um 

pouquinho qual é a definição acadêmica de espiritualidade, o que, que você acha dessa pergunta?  

Gestor 2: É.... existe sim, é.... a... pelo conceito de espiro/espiritualidade que eu, que você me 

passou, eu entendo que a base principal está nos valores e na ética. É.... hoje, eu entendo que 

para, pra, para o mercado competitivo como ele está, esse acaba sendo um princípio básico, para 

que as empresas sobrevivam. É.... coincidentemente né, o Brasil passa por esse momento 

bastante complicado, com relação a corrupção e tudo isso, mas você vê que as empresas, no caso 

a “Empresa”, que teve isso, desde a sua origem, numa declaração de valores, e ....e... na 

transparência, nas atitudes, na sua ética, que é passada aos funcionários, é..... isso ainda se 

mantem, e eu diria até mais, foi uma questão de sobrevivência, um ponto importante na 

sobrevivência da empresa, nesse período turbulento, é...em que o mercado mundial passou, por 

algumas, algumas vezes. 

Entrevistador: Então, é..., você vê essas dimensões, como por exemplo, de missão, propósito 

claros, é... de valorização da mão de obra, de respeito ao trabalhador, de criar um ambiente onde 

você possa colaborar, ter transparência, justiça, reconhecimento, é.. isso tudo, muitas vezes a 

gente vê aí fora, como um fator...é... que algumas empresas tentam fazer, mas as vezes até 

atrapalham, porque as vezes não conseguem ...aaa....implementar. Você vê isso como um 

diferencial competitivo a favor da “Empresa”?  

Gestor 2: É um diferencial competitivo, e eu acho que também, é um grande desafio, na 

manutenção dessa.... dessa estrutura, Ok?! Por que? É.... a empresa ela...ela....a... ela tem 

declarado, né, ela.... tem dentro da sua estrutura, dos seus conceitos, é.... em toda a 

documentação que ela gerou nessa...nesse, nessa história ao longo de vários anos, né, é... quando 

uma pessoa nova entra, por exemplo, ela tem acesso livre a tudo isso, e as vezes até mais, existe 

até uma certa obrigação, de você ser treinado e ser certificado, em questões principais como o 

caso de ética, por exemplo, entendeu? É..... então, quando você transporta isso pro mundo atual, 

o que mudou, é.....mudou a estrutura da empresa, porque era um empresa que tinha tudo sob seu 

domínio, hoje não, é... não é o caso só da “Empresa”, a maioria hoje das empresas tem relações 

com outras empresas e são dependentes, né? Existe aí fornecedores, existem parceiros, existem 

revendas, e isso tende a tentar mudar um pouco essa cultura, e o que eu percebo, é que a gente 

que tem, o fato de ter este histórico, ajudou a manter.... a nos manter nesse mercado, que tem 

uma tendência a te puxar para um outro lado, entendeu? A você perder um pouco essa cultura 

interna. 

Entrevistador: Pegando o gancho dessa pergunta W., é....então a teu ver a.... a “Empresa”, né? 

Ela conseguiu manter esses valores no decorrer desses anos naquilo....na...na... dentro da sua 

vivência de 34 anos, mesmo sendo puxado por um outro lado, enfim, ela conseguiu, o que você 

falou, o que é mais difícil, é a manutenção.  

Gestor 2: Isso......  

Entrevistador: ela conseguiu a manutenção desses valores, e conseguiu transmitir isso a esse 

ecossistema maior, a fornecedores, a parceiros.... ou se conseguiu, conseguiu parcialmente ou 

não? Como isso aconteceu?  



 
 

 

 
 

Gestor 2: Tá, é.... a “Empresa”, ela conseguiu se manter sim, é... de uma forma muito mais 

difícil do que antes, quando ela tinha o domínio, né, tudo estava sob o controle da própria 

“Empresa”, ela conseguiu se manter, é... quando você transporta isso para o, para o... que poderia 

ter sido, né, você vê que ela conseguiu mesmo a custa de resultados, é... de negócios, né, que 

pudessem não nos beneficiar numa relação com outras empresas ou para você conseguir 

negociações, ela sempre se manteve com a formalidade da estrutura ética. Então, isso, isso, é.... 

eu diria que é um ponto bastante positivo, e todos os funcionários que estão e mesmo os 

parceiros, reconhecem isso na “Empresa”.  

Entrevistador: Então quer dizer que, você, você reconhece como, esses valores como sendo 

algo que o... a empresa na sua fundação, os fundadores trouxeram, criaram essa cultura e você 

reconhece que essa cultura, mesmo quando isso não trazia aparentemente resultados positivos 

pra empresa, a empresa insistiu, ela foi fiel a esses princípios no passado, até hoje? 

Gestor 2: Sim, eu acho que o maior exemplo disso, é... ocorreu, é... em 1999, anos 2000, é... 

quando houve uma questão bastante grave no mercado americano.... é houve/tivemos alguns 

escândalos. 

Entrevistador: Enron....  

Gestor 2:  acionistas, tudo começou naquela fase, é... a “Empresa” tinha ali uma participação, 

mesmo que pequena, ela foi envolvida nestas questões, é....e pra sobreviver, porque foi muito 

grave o que aconteceu nos Estados Unidos naquela época, empresas acabaram de uma hora pra 

outra, pra sobreviver nesse mercado, é...na época nossa presidente chamava A.M., ela... a forma 

como ela fez, ela deu até um nome, ela chamou “turn around”, Ok, de sobrevivência da empresa, 

a forma como ela conseguiu fazer/manter a empresa viva, foi resgatando valores básicos do 

passado, que principalmente ah... aquelas premissas de qualidade, né? Então...a “Empresa” foi 

muito famosa nas questões e práticas de qualidade, né,  então tudo aquilo voltou à tona, com 

muito mais força e o “turn around”, se não me engano, demorou aí uns quatro ou cinco anos pra 

que ela voltasse a se consolidar novamente, né, forte  no mercado e com práticas que foram 

disseminadas em toda a companhia, entendeu, e que todos nós tivemos que fazer parte deste 

momento de resgate de uma cultura  que sempre esteve aqui dentro, e que pu/talvez, por alguma 

coisa, ela... ela começou a se perder, mas o resgate foi responsável pela sobrevivência. 

 Entrevistador: Ah... perfeito. Isso vem muito de encontro a um momento que você colocou aí 

em início do ano 2000, onde num processo de globalização as empresas miravam muito 

quantidade pra depois ver qualidade. Você está nos dizendo que a “Empresa”, se manteve fiel a 

qualidade e não a quantidade. 

Gestor 2: Exatamente, exatamente. A questão dos valores, que é você... você ter o cliente em 

primeiro lugar, isso está na declaração de valores da “Empresa”, ela passa por isso, né, ela tem 

isso declarado desde o início de sua fundação até hoje, que é ser fiel, né, com boas práticas aos 

empregados, aos clientes, e aos acionistas, né, que mantêm a empresa viva, tá. Então, isso foi 

fundamental pra que ela conseguisse reforçar tudo isso através de treinamentos, cursos de 

reciclagem, até hoje, para você ter uma ideia, nós assinamos uma carta de.... uma declaração de 

que nós fomos treinados, né, em práticas de ética ao mercado e todo ano, o mesmo treinamento 



 
 

 

 
 

você, apesar de ser mais do que conhecido, você refaz aquele treinamento, assina e isso vai para 

um dossiê dentro da “Empresa” Corporation. 

Entrevistador:  Aproveitando isso que você colocou, a “Empresa”, hoje ela, ela é... ela tem um 

repositório documental, onde ela coloca sistemas, processos, acordos de compliance, de 

conformidade, de práticas, onde ela, ela documenta todos esses aspectos de ordem de valor, de 

procedimento, de comportamento, de informação, que ela possa compartilhar com os 

empregados, ela tem essa estrutura?  

Gestor 2:  Tem. Se você pegar, eu diria até que a “Empresa” é brilhante nesse sentido, tá. É... se 

você pe/entrar na “Empresa”, no site americano, por exemplo, é... você vai encontrar lá, é... 

várias decla/ vários documentos, né, que...que... tratam dos/de vários temas, né, é... mas 

principalmente questões ambientais, por exemplo, né, então eu lembro de algumas coisas como 

é.... a engenharia reversa de materiais que você não pode descartar na natureza, a questão da 

preservação da água no mundo, tá, e vá/vários outros. Existem muitos documentos, tá, tudo isso 

dentro do site americano. Parte disso é traduzido para o português, e a gente tem o site 

“Empresa” também, com algumas coisas adaptadas ao mercado do Brasil, mas nesse ponto, 

isso...isso... isso as/ é.... quando o mercado começou a olhar mais para isso, eu cheguei a 

participar de...é....de... de.... a competir em negócios, né, no mercado, em que se exigia esse tipo 

de documentação, por exemplo. Quando eu fui atrás, tudo que esse, essa, esse futuro cliente 

precisava, para qualificar uma empresa, né, para ser o fornecedor dela, eu encontrei. Encontrei 

até mais, do que eu precisava pra que a “Empresa” fosse qualificada, pra participar daquela, 

daquela competição, tá, duma, uma RFP, por exemplo. 

Entrevistador: Certo... então assim, documentos com relação a questões ambientais, a ética, 

comportamento ético, a processos, procedimentos, repositório de informações técnicas, a 

“Empresa”, ela possuía, ou possui até hoje isso? 

Gestor 2: Possui, até hoje, isso tá... e possui e é acessível, né, muito mais amplo no site 

americano em inglês, tá, é.... há questões de algumas práticas, por exemplo, ela mantem até hoje, 

que é a avaliação do funcionário, então a gente tem ainda, essas avaliações. 

 Entrevistador: 360 graus?  

Gestor 2: Não, não é 360, mas ela... mudou um pouco o conceito, ela trata isso um pouco agora 

como o desenvolvimento do encarreiramento. Então ela.... quando ela faz uma avaliação, ela 

coloca algumas metas, e a cada 6 meses ela vai ver como é que você tá na... com relação aquilo 

que foi declarado. 

Entrevistador: Então na realidade é... uma avaliação do empregado, carreira, isso envolve 

também satisfação no trabalho. 

Gestor 2: Envolve. São coisas diferentes, tá. São coisas distintas. A satisfação no trabalho é 

avaliada por uma pesquisa chamada “Voz do Empregado”, então anualmente você tem a...  

VOE – Voice of Employee, então anualmente você tem a pesquisa de voz do empregado, e o que 

eu falei da... do outro tema, é.. aí tá muito relacionado a carreira mesmo, a encarreiramento, é o 

que o gestor, sentar com você, desenvolver suas metas e medir isso ao longo de períodos. 



 
 

 

 
 

Entrevistador: Perfeito, maravilha. Bem, caminhando para a segunda questão:   

2.   Você incentiva a prática de espiritualidade no ambiente de trabalho? Se sim, por 

que e como?  

Gestor 2: Tá, é.... no meu caso específico, eu acho que é... sim. 

Entrevistador: colocando um aspecto de “antes” e “depois”. 

Gestor 2:  Sim, sim, sim é.... o meu caso específico é bastante emblemático até, é... eu acredito, 

eu acho que eu sou o funcionário mais antigo da “Empresa”, né, então para eu sobreviver neste 

período todo, os valores que eu adquiri desde o início, e que eu coloquei em prática, é... 

entendendo que a espiritualidade é você capturar esses valores, que...que eu tenho dentro de mim 

e que a empresa também fez parte desse processo, né então essa prática eu sempre disseminei, 

então é... eu fui gestor de técnicos, né, de pessoal operacional, fui gestor de analistas de sistemas, 

sempre trabalhei dentro dos clientes, então, eu diria que boa parte da minha sobrevivência cabe a 

este tipo de cultura que esta inserida dentro das minhas práticas.  

Entrevistador: É....então, fala um pouquinho mais do por que/como. Isso vem, pelo que você 

colocou, de uma identificação pessoal, né, e a... e você coloca até que a empresa ajudou você. 

Gestor 2: isso. 

Entrevistador:  ter essa formação, e o que que você acha que isso te ajudou? Como isso te 

ajudou? 

Gestor 2: Tá, isso acaba fazendo parte da formação pessoal, né, porque queira ou não queira, a 

empresa, ela tem pessoas de várias origens diferentes, é... então quando você entra numa 

empresa, sei lá, com seus 18, 19 anos de idade, é... você pode ter uma formação familiar, mas 

você não está completo, você é.... muita coisa você vai adquirir ao longo da sua carreira 

profissional, então... eu diria que assim, a minha formação pessoal passa muito por isso, né, de 

entender essa cultura, e....e tentar transmitir um pouco disso, pras pessoas que passaram por 

mim, tanto dentro da empresa profissionalmente, como fora daqui, que é família, com as pessoas 

de relacionamento. 

Entrevistador:  A gente pode concluir então, é... que isso te ajudou, não só no teu desempenho 

profissional, como também de outras pessoas que eram subordinadas a você, e na tua vida 

pessoal também como ser humano, como um todo? 

Gestor 2:  Com certeza, com certeza. É.... como ser humano, é ... na questão de conseguir 

construir uma vida, né, uma vida estruturada, né  e... na questão de pessoas que passaram no 

meu, no relacionamento profissional, principalmente subordinados e pares, é... de eu ter 

conseguido transmitir um pouco disso, é... ajudando algumas pessoas, muitas delas até ligam pra 

mim hoje, “Oh, te agradeço aquela época que você comentou isso comigo. Aquilo foi muito 

importante, é.. pro meu desenvolvimento, isso me ajudou muito, então... até hoje eu tenho esses 

relacionamentos e.. e.. pessoas que trabalharam comigo na época, a gente, eu posso dizer que os 

meus... eu tenho, grandes rela/os meu maiores/ mais fortes relacionamentos que eu tenho hoje, 



 
 

 

 
 

são de pessoas, que fizeram parte deste mundo [“Empresa”], e que hoje se misturou. São os meu 

melhores relacionamentos, de amizade e na minha vida pessoal. 

Entrevistador: Perfeito. Bem, vamos pra terceira questão. 

Gestor 2: hum.. 

3.   Você sabe dizer quando a prática de espiritualidade no ambiente de trabalho 

começou na organização? 

Gestor 2: Eh... eu acredito que ela... ela... tenha começado, o Brasil tem uma questão bastante 

especifica. Apesar da cultura “Empresa”, ela vir... é uma cultura americana, é... e o americano é 

muito mais criterioso, quando vai formar uma empresa, até por conta das regulamentações, das 

leis americanas, e tal, mas eu acho que o Brasil teve uma grande sorte, é.... o primeiro presidente 

da “Empresa”, foi S.G.,  e o S.G.  ele conseguiu implementar essa cultura, é... em 1965... a 

“Empresa” começou aqui no Brasil, ele implementou essa cultura, já utilizando a declaração de 

valores da “Empresa” americana, adaptadas ao Brasil, e disseminando isso para,  ah... durante o 

crescimento da empresa. Então, todos que entravam na empresa, viam naquele exemplo, uma 

forma de comportamento, né, e´... tem até um caso, bastante emblemático assim, me contaram 

isso uma vez e eu guardei isso pra mim até hoje, que havia um jantar de confraternização, em 

que tava o presidente, o S.G., né, então, nesse jantar de confraternização, é.... estavam 

funcionários de todas as áreas, desde um funcionário mais simples, até os mais graduados.... 

Entrevistador: Era H.S.G.? 

Gestor 2: H.S.G., exato. E.... então seja, essas pessoas, é... de funções até... iniciantes, e tal, 

é...não tinham acesso, por exemplo,  a restaurantes de luxo, então serviram por lá,  era se não me 

engano, caranguejo ou lagosta, alguma coisa desse tipo, e ele viu que ninguém comia, algumas 

pessoas não comiam, então ele se levantou da mesa, e falou assim: “Pessoal, deixa eu explicar 

pra vocês, como é que como isso aqui”. E ele mostrou, como é que pega lá a perna do 

caranguejo, lá do... da lagosta, e a partir daí, todo mundo começou a pegar aquilo na mão e 

comer da forma mais simples do mundo, entendeu? Então, imagino, o quanto isso num foi, num 

fez a formação de pessoas que nunca tiveram aquele acesso a esse tipo de situação, não é, né. 

Entrevistador: Situação.... legal. 

Gestor 2: Tá... infelizmente ele faleceu, né, de... não me lembro exatamente quando, mas os seus 

sucessores brasileiros, mantiveram muito firme tudo isso,... essa cultura do H.S.G.. É.... e depois 

é que quando veio, começaram a aparecer alguns presidentes de fora, isso tendeu a mudar um 

pouco, porque vinha uma cultura diferente. Então, chegando,  tivemos presidentes american/ 

desculpa, mexicanos, é.... franceses, né?, israelenses... 

Entrevistador: Todos aqui no Brasil? 

Gestor 2: Todos aqui no Brasil. Então, ou seja, deixou de ter presidentes brasileiros. Então, 

mesmo assim, aí valeu a cultura da base “Empresa”. 

Entrevistador:  Que vem desde lá, do seu fundador. 



 
 

 

 
 

Gestor 2:  Que vem desde lá, do seu fundador. Exatamente. Isso foi muito mais forte, do que 

você ter um presidente de uma cultura diferente, entendeu? Então, esse é um ponto bastante 

relevante também: a manutenção dessa cultura local, apesar de presidentes estrangeiros.  

Entrevistador: Agora, é.... na sua fundação aqui, a “Empresa” do Brasil, ela se manteve fiel a 

uma cultura de origem, que era americana, e mesmo mudando os presidentes, ela conseguiu 

manter essa cultura? 

Gestor 2:  Sim, sim, por que? É.... não só, a questão de disseminação da cultura entre as pessoas, 

mas existe o lado formal de tudo isso, então, a gente pode dizer que, é... não é tão informal 

assim, né?. Não é, não é o próprio relacionamento do dia a dia que vai fazer. Existe sim, uma 

estrutura de treinamentos. É... hoje, é... a gente tem uma plataforma, que é o “E-learning”, né? 

Onde você tem acesso, a todo tipo de treinamento que você imaginar, desde produtos, é... desde, 

é... treinamentos gerenciais... e uma infinidade, ok... em que você tem acesso, pode fazer isso a 

qualquer momento, mas é, existem algumas obrigações, de quando você entra na empresa, ou de 

quando você faz parte de uma determinada área, existe uma formalidade, você tem cumprir 

aqueles treinamentos. Isso ajuda também os empregados a entenderem isso. 

Entrevistador: Você enxerga que tantos os empregados, quanto os executivos da empresa, eles 

acabaram mantendo essa cultura? Porque eles criaram mecanismos de preservação desse 

conhecimento, que foi sendo transmitido aí, a diversas gerações de funcionários, vamos colocar 

assim? 

Gestor 2: Sim, é... apesar, apesar da grande dificuldade que eu falei, porque a estrutura da 

empresa mudou completamente, o que era uma empresa, que tinha tudo sob seu domínio, hoje, 

ela abriu para parceiros. É.... teve um lado positivo em tudo isso. Essas empresas parceiras, todas 

elas, eu diria que temos ex-funcionários “Empresa”, em quase todas elas, inclusive donos de 

empresas, né? É.... então, eu posso citar por exemplo, o maior parceiro “Empresa” hoje, pra 

material de consumo e peças, é uma empresa chamada Copy Supply, tá? O dono da Copy Supply, 

é o nome dele é, P., ele é um ex-diretor da “Empresa”. E quando você visita a Copy Supply, você 

percebe que... que existe lá um pouco de “Empresa”, entendeu? De tudo aquilo que ele vivenciou 

aqui, ele conseguiu transmitir pra essa empresa. 

Entrevistador: Perfeito. Quer dizer, a cultura da “Empresa”, acabou contribuindo até na sua 

mudança estrutural, para a criação e manutenção desse ecossistema? 

Gestor 2: Exatamente, exatamente, tá... Então....é... isso foi benéfico, porque você, quando você 

parte para um outro modelo de negócio, que é você ter, você trabalhar com parcerias, o que que 

eu chamo de parcerias? São revendas, ou seja, empresas comerciais, que comercializam os 

produtos “Empresa”, né?! A “Empresa” é a fabricante, mas.... e vende pra revenda, pra revenda 

vender pro cliente final, bem como, os services provider, que são os de assistência técnica, né? A 

gente chama de ASP – o service provider – essas empresas, todas elas têm na... na.... 

funcionários, ex-funcionários “Empresa”, ou, na sua administração ou na... na... atuação 

comercial. 

Entrevistador: Perfeito. Bem, indo pra quarta pergunta: 



 
 

 

 
 

      4.   Você tem a percepção da espiritualidade sendo aplicada à processos, procedimentos 

e práticas organizacionais? Como isto é aplicado e mantido? 

Entrevistador: Acho que parte você já respondeu, mas, enfim vale detalhar, só aprofundar um 

pouquinho mais. 

Gestor 2: Tá...tá...Sim, é...como eu falei, existe o lado formal, né, principalmente relacionado á 

treinamentos, tá... então... é...essa prática é disseminada através de treinamentos, né?  

Entrevistador: Reciclagens também como você falou. 

Gestor 2: Treinamentos e reciclagens, exato. É...... mas, mas também, pelo dia a dia da empresa. 

Então, você, você vê que hoje nós temos um presidente brasileiro, né? Depois,.. ele já tá... 

chama-se R.K., R.K. com “K”, com K no começo, ele começou na “Empresa” como trainee, é... 

a origem dele é analista de sistemas e hoje ele é o presidente da empresa. Tá? Então imagina, ele 

participou daquela, daquele início, é... foi, ele, ele fez uma carreira brilhante, foi presidente da 

“Empresa” do Chile por alguns anos , e voltou, e já é presidente da “Empresa” do Brasil há uns 5 

anos, pelo menos, tá, então, pra você ver, é.. queira ou não queira, isso está na cultura dele 

também, está na veia, né, ele fez parte disso e hoje dissemina. 

Entrevistador: Então, essa percepção de espiritualidade, de missão, propósito, valores, 

satisfação do empregado, ambiente agradável, pertença, utilidade a comunidade e 

autorrealização, essa perspectiva toda se perpetua então dentro da empresa? 

Gestor 2:  Se perpetua. Eu acho que o principal, nesta história toda, né, é... eu não sei se isso tá 

ligado também a evolução do ser humano, né? Mas, é,  é a questão de justiça. Hoje, se busca 

muito, é... eu não sei se a palavra “felicidade” é muito exagerada pra isso, né?! Mas, assim, faz 

parte de você estar feliz, o sentimento de justiça, tá. E isso a gente tem certeza que existe dentro 

da cultura da “Empresa”, ou seja, você vê que o nosso presidente ele entrou como trainee. Eu 

também, entrei como, né, fui estagiário desde que eu cheguei e consegui chegar onde eu quis. As 

portas sempre estiveram abertas, entendeu? Então, todo mundo que quis fazer alguma coisa, é .... 

conseguiu, seja dentro da “Empresa”, seja fora. Aí é questão particular de caminhos diferentes. 

Há pessoas muito bem-sucedidas fora da “Empresa” hoje. Então, acho que esse é um ponto 

bastante importante. 

Entrevistador:  Perfeito. Bem, é, com relação a quinta questão:  

      5.   Você acha importante a prática da espiritualidade no local de trabalho? Você 

encontra resistência por parte dos funcionários em praticar espiritualidade no local de 

trabalho? 

Gestor 2: Eu não diria resistência. A prática ela existe, tá, ela existe, mas é... eu acho que o 

mercado mudou muito. O perfil profissional mudou muito. Então quando você recebe 

funcionários mais jovens, isso... ele entra pra uma empresa, aquela/aquele,  aquilo que a gente 

tinha lá atrás, que é a questão de pertencimento, de você fazer parte de algo, né, pra esse grupo 

mais jovem, é... eu não sei se é o perfil, de como as coisas mudaram no mundo, mas é um pouco 

mais difícil, mas mesmo assim, a gente percebe que em pouco tempo, eles conseguem capturar 



 
 

 

 
 

essa questão da espiritualidade dentro da empresa. Não é muito difícil quando um funcionário, 

chega e tenta se adaptar, ele rapidamente... ele consegue perceber que existe algo diferente 

dentro dessa cultura. 

Entrevistador: Perfeito. Nesse caso, você acha então importante, né, a manutenção da 

espiritualidade, dessa cultura, pra quem vem de fora e traz outros valores, outra vivência, enfim? 

Gestor 2:  Sim, eu acho muito importante. Eu acho que você falou a palavra-chave, a questão 

dos valores, porque a empresa tem a declaração de valores dela e tenta praticar isso, tenta 

disseminar isso, para os empregados/colaboradores. É ...só que quando você, se você hoje, lê a 

declaração de valores da empresa, por exemplo, que todo empregado é importante e deve ser 

valorizado, isso é um dos... um dos itens de declaração de valor, tá: todo empregado é importante 

e valorizado. É... eu acho que você pode conseguir no lado pessoal, alguma coisa muito próxima 

a isso, né, que é, você ter no seu circulo de amizade, ou dentro de sua família, que as pessoas 

também sejam importantes e valorizadas, entendeu? Eu acho que tá aí, essa relação, é um 

exemplo, né, mas é um pouco da relação da empresa com o mundo particular das pessoas. 

Entrevistador: Bem, prosseguindo aqui na sexta pergunta:  

      6.   Como você se vê e se sente em relação ao trabalho em equipe da organização? A 

espiritualidade faz diferença nos relacionamentos interpessoais com colegas e clientes? 

Gestor 2: Sim, faz diferença, mas ao mesmo tempo, como a estrutura das empresas mudaram, aí 

eu não tô falando só de “Empresa”, a estrutura das empresas mudaram, eu acho que é o maior 

desafio, porque hoje, você não tem uma relação apenas de equipes, com o mesmo objetivo. As 

equipes hoje, elas são multidisciplinares, né, então é muito/bastante complicado, quando você 

tenta trabalhar equipes multidisciplinares, você vai pegar, por exemplo, ah, eu tenho um projeto. 

Neste projeto, eu preciso do time de vendas, é... do time de marketing, do time de serviços, né, 

do time do delivery, que vai entregar os equipamentos, né, do time de peças, ou seja, como as 

empresas, estão hoje menores, então se você não tiver uma relação muito próxima entre essas 

áreas e saber como conduzir essa relação de grupos muito diferentes, né, nos seus objetivos, é... 

da empresa, é....o resultado pode ser complicado. Por isso que eu digo que é o maior desafio. É 

você tentar colocar isso em prática, dentro de grupos multidisciplinares. 

Entrevistador: Bem, na sétima questão:  

      7.   Um Líder que considera a espiritualidade no trabalho produz melhores resultados? 

Gestor 2: Produz, é... você tem vários tipos de líderes, e... vou falar da minha experiência 

pessoal, já tive vários, e vários e vários gerentes e diretores, né, trabalhei com vários, e tive a 

oportunidade de trabalhar também com equipes, que eu gerenciei. O meu perfil, ele é um perfil 

mais colaborativo, e talvez esse tenha sido, não dá para ter certeza disso, mas talvez esse tenha 

sido um pouco do resultado da minha longevidade dentro da empresa, né, por ter trabalhado com 

equipes diferentes e ter dado resultado, porque a espiritualidade, ela é importante, você vai fazer 

com que as pessoas tentem trabalhar umas pelas outras, formando um corpo, né, mas é o 

seguinte: a  empresa sobrevive de resultados de negócios. Então, se você não tem esses 

resultados de numéricos, potencial de vendas, resultados de economia nos negócios que você vai 



 
 

 

 
 

fazer, é.. não adianta nada, tá. Então, eu acho que isso...isso é importante sim. Isso se aplica à 

toda... a todo tipo de gestor hoje me dia? Não, não, é... eu diria que o perfil mudou bastante dos 

gestores de antigamente para os gestores atuais, né, o fato de o resultado, ter virado uma questão 

de sobrevivência da empresa, nem todos os gestores atuam desta forma colaborativa. Eles 

simplesmente acabam administrando números, “Olha, você deu resultado, obrigado, se não deu, 

você vai ter mais uma chance, se não, você pode procurar outra empresa pra trabalhar”, tá. 

Então, isso mudou neste sentido, agora, o que eu acho, é que ainda se consegue dar resultado, 

com a espiritualidade, dentro do ambiente de trabalho. 

Entrevistador:  Quando, quando a gente fala de espiritualidade, quando você comenta de 

espiritualidade nessa/nesse aspecto de trazer melhores resultados, a gente percebe, que existe 

uma dicotomia, daquilo que a empresa tem por valores, e que cada um também traz e acaba, 

alguns acabam, digamos assim, se adequando mais ou menos a esses valores, então aqueles que 

se adequam mais, é... me diga se eu tiver errado na minha visão, significa que ele trabalha de 

forma mais colaborativa, porque ele está vendo que ele tem que trazer resultados, mas existe um 

contexto coletivo, que ele tem que ver o coletivo, que ele tem que movimentar todo mundo, pra 

buscar esses resultados. Se ele não buscar um resultado, num ver de forma individual, mas saber 

compartilhar isso com os outros e direcionar todo mundo nesse sentido, provavelmente ele, 

usando esses valores de respeito, consideração, que, né, não só individual,  mas enfim, vendo o 

que é melhor pro coletivo em detrimento do que é melhor individualmente, é... essas pessoas que 

tiveram essa visão, você acha que trouxeram mais resultados, apesar de muitas vezes, ter uma 

pressão de um ambiente externo à empresa, mais predatório, mais individualista, nesse sentido, 

ou não? 

Gestor 2: Exato, com certeza sim, com certeza sim, é... você consegue dar resultados de várias 

formas, tá, mas eu acredito, eu acredito que, os melhores resultados, é...vamos dizer o seguinte, 

não são os melhores; os resultados mais consistentes ao longo prazo, né, eles vêm desse tipo de 

cultura, tá, ok? De, de... uma cultura colaborativa, e de entendimento de que o resultado vem 

com a participação de todos. Você pode conseguir resultados imediatos de uma outra forma? 

Você até consegue, mas é... o que eu acredito é essa forma colaborativa.  

Entrevistador:  Certo. Ou seja, do que é melhor pra todo mundo, e não para um... 

Gestor 2: Exatamente, exatamente, exatamente. 

Entrevistador: Perfeito. Bem, com relação aqui, a oitava questão.  

      8.   As exigências da organização afetam negativamente sua vida, inclusive a interior ou 

contribuem para você buscar desenvolver-se como profissional e como pessoa? 

Gestor 2: Olha... bastante difícil, eu acho que as duas coisas, é...aí, eu vou falar de mercado do 

trabalho, né. O mercado de trabalho, ele mudou muito. É... as exigências hoje, elas são muito 

maiores, por conta de.. da busca de resultados e da competitividade. Então, pra uma empresa 

sobreviver hoje, é... é bastante difícil. Os competidores também tão trabalhando igual a você. 

Isso, exige um pouco mais de dedicação individual. Então, interfere na sua vida? Interfere, não é 

sempre, não é, não é uma situação de...incômodo constante. Não, são momentos. Então, acho que 



 
 

 

 
 

esse é o lado positivo. Você, você fica pressionado, mas são momentos em que você está 

pressionado, né? E então você precisa ter forças, pra, pra este momento. E o outro ponto? Que 

você comentou? A segunda parte? 

Entrevistador: É... se as exigências da organização afetam negativamente a sua vida, inclusive a 

interior, ou contribuem para você buscar desenvolver-se como pessoa e como profissional. 

Gestor 2: Ah, Ok. Perfeito. Então, essa, essa questão do desenvolvimento, essa... essa... essas 

exigências, com certeza levam a você a se desenvolver, porque não é só uma questão... é uma 

questão de sobrevivência também, tá? Pra você se manter hoje, um profissional, qualificado; pra 

você sentar na mesa de um cliente, pro cliente ter o seu, o número do seu celular, e te ligar a 

qualquer hora pra tirar uma dúvida, né? Isso fez com que você se desenvolvesse pra isso, tá?  É... 

e mesmo nos momentos mais difíceis, você tem que ter essa estrutura profissional e 

comportamental, pra suportar tudo isso. Então, eu acho que estão interligados, a pressão e o seu 

desenvolvimento. 

Entrevistador:  Você acha então, que esses valores, é... digamos assim, que a... como comentei, 

de missão, propósito, desempenho, engajamento, autorrealização, autoconhecimento, 

colaboraram prum, prum esforço à mais que por vezes você teve que fazer ou faz, e que isso ao 

mesmo tempo, te ajuda tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Isso colaborou/colabora 

ainda?  

Gestor 2: Colabora. Principalmente na questão da..., da... autoestima, né, e da realização, porque 

....quando...as empresas hoje são empresas de resultado, quando você consegue os resultados, 

isso te dá uma satisfação pessoal, entendeu? E... então, você precisou se estruturar, pra fazer com 

que aqueles resultados viessem. É...então, é...o prazer de você saber que fez algo de bom, e que 

conseguiu colaborar, pra que a empresa crescesse, ou aumentasse as vendas, ou ganhasse um 

negócio, né, este prazer, é um prazer, que eu não sei, se todos os tipos de profissionais podem ter, 

mas, é... quem tem isso na veia, isso principalmente o pessoal de vendas, por exemplo, o time de 

vendas, de marketing, é... isso acaba sendo bom pro desenvolvimento profissional sim.  

Entrevistador: Perfeito. Aqui fazendo um gancho dessa pergunta, é... você, no decurso da sua 

carreira, da tua experiência profissional W., você viu profissionais, que pra buscar resultados, 

eles abriram mão, num total ou parcialmente desses valores, e, não sei se você viu exemplos 

como esse, e o que que aconteceu, com essas pessoas que, muitas vezes alcançaram resultados, 

mas abriram mão de valores, é... de princípios. O que você acha?  

Gestor 2: Sim. Eu entendi. 

Entrevistador: Bons, justos? E qual que foi o destino deles? Heh, heh, o que aconteceu?  

Gestor 2: É... não, eu entendi. Ahhhh.... existe sim, é... como eu te falei, a gente trabalha com, já 

passaram, já trabalhei com muitos tipos de profissionais, pares, né, subordinados, chefes, é...eu já 

vi muita gente abdicar, é... da sua vida pessoal,  por exemplo, é... em busca de resultados, por 

conta de uma pressão, e não saber lidar com isso. É... o resultado disso, é... algumas vezes são 

resultados imediatos positivos para o negócio, né, mas ele não se sustenta. É... do lado 

profissional, a pessoa em algum momento ela não vai aguentar, ela vai sentir essa pressão, e vai 



 
 

 

 
 

querer mudar de vida, é... ou até mesmo, uma questão que tá bastante hoje no dia a dia de 

profissionais, é a depressão, doenças, coisas que não existiam antigamente, né, então não 

existiam. Talvez existissem, né,  mas  eu/eu/ me parece que hoje,  isso tá um pouco mais claro, 

né? Então, esse.. eu acho que a busca do equilíbrio, é a palavra-chave, né? É você conseguir 

suportar essa pressão, e ao mesmo tempo, ter um equilíbrio e uma consistência pessoal, não é, 

pra lidar com isso.  

Entrevistador: Então na realidade, esses valores da empresa que acabam impactando numa 

dimensão de espiritualidade, na realidade, é... nos momentos difíceis, ajudam a gente se sustentar 

e manter nosso equilíbrio? 

Gestor 2: Com certeza. Exatamente isso. Exatamente isso. Exatamente isso.  

Entrevistador:  Bem, perfeito, bem...nona pergunta: Você considera seu trabalho com um 

sentido ou importância para você e para a sociedade?  

Gestor 2: Ah.. sim, considero. É...a questão do trabalho, ela...ela... queira ou não queira, 

ela...ela...ocupa boa parte do seu tempo, dentro da sua vida, né? Do seu dia a dia, é... se você não 

estiver satisfeito com isto, né, se você não estiver se sentindo bem, é... eu diria que mais de 50% 

da sua vida, você ah..., você vai estar com problemas. Se você pegar os pilares de: família, 

trabalho, né, saúde, educação, e tal, é...trabalho ocupa uma boa parte, não só pela importância, 

mas porque ele te toma mais tempo, ele te toma mais tempo. E esse tempo precioso, você tem 

que utilizar de alguma forma, é... de preferência, em seu benefício pessoal, né, não só pra 

empresa, né, mas em benefício pessoal, pra você poder sobreviver, né? É uma questão de, de 

sobrevivência.   

Entrevistador: Perfeito. Bem, em relação a décima questão: Trabalhar na organização te 

proporciona alguma alegria e satisfação?    

Gestor 2: ah... sim. Falando, falando especificamente da “Empresa”, e eu acho que a experiência 

também ajuda a você entender um pouco como as coisas funcionam, né? Se você quiser hoje 

olhar o lado negativo das coisas, é bastante simples; você vai chegar dentro da tua empresa, e vai 

falar: Poxa, eu tenho que entregar um projeto daqui a dois dias, e estou pressionado! Poxa, o 

fulano de tal, se comporta de uma maneira que não me agrada, né? Se você quiser olhar o lado 

negativo de tudo, é... você consegue, e você vai ver/ficar sempre insatisfeito, mas eu procuro 

sempre valorizar algumas coisas, é... que... que me dão prazer. É...um exemplo disso, por 

exemplo, é quando você chega no teu ambiente de trabalho. Hoje, felizmente a gente tem um 

ambiente de trabalho, falando aqui de estrutura, né, estrutura de mobiliário, telefone, 

computador, facilities, né, pra que você exerça sua função. Cara, isso é muito importante! Então, 

tudo isso eu tenho, é... a facilidade de você chegar, poder colocar teu carro no estacionamento, 

subir de elevador, não tomar chuva, você chegar na sua mesa., ou seja, essas pequenas coisas 

você tem que aprender a valorizar.  

Entrevistador: É...dentro desse teu posicionamento, você crê que os valores da empresa, a 

cultura da empresa, colaboraram pra você adquirir essa visão positivista, ou seja, enxergar as 



 
 

 

 
 

coisas pelo lado positivo, pelo que há de melhor? Tudo tem os dois lados, né? Você acha que  a 

empresa colaborou pra isso, ou não?  

Gestor 2: Sim, é.. e como eu falei lá no início, a empresa, ela fez parte da minha formação como 

pessoa, né ? Pra quem entra numa empresa, com a idade em que, em que eu entrei, por exemplo, 

é... você não tá totalmente preparado, aliás, não tá preparado pra nada. Você vai ter que aprender 

um monte de coisas. É...então, esse período, em que eu passei, né, e que formou a minha 

personalidade, a minha forma de agir, é...é que acaba resultando, na...na... dando os resultados na 

minha vida pessoal hoje....essa... essa cultura.  

Entrevistador:  Você acha então que ajudou, não só na tua formação profissional, mas pessoal 

também?  

Gestor 2: Com certeza. Com certeza. Sim. É...acho que todo o tipo de experiência, né,  ajuda no 

teu desenvolvimento pessoal. Uma viagem a trabalho, o relacionamento com clientes de vários 

tipos; solução de problemas “n”, né, de todas as formas.  

Entrevistador: Perfeito. Bem, décima primeira questão aqui: Sua vida interior encontra 

espaço para ser cultivada na organização? 

Gestor 2: Ah...pelo que eu entendi, você tá falando ao contrário, né, ou seja, se a minha.... 

Entrevistador: Se os teus valores encontram “eco” aqui dentro, digamos assim...hehehe 

Gestor 2: Encontram eco aqui dentro. Entendi. É....encontram, é.... não é uma batalha simples, 

porque a pressão, a pressão do dia a dia, é... tende a te levar pra um outro lado, né, então se você 

abrir mão de alguns valores, é....você vai entrar num círculo, né, complicado. É...mas eu digo 

que, hoje, pela minha experiência e pela minha formação, é... eu já cheguei... eu vou dar um 

exemplo que é bastante comum até. Não é coisa, de/que eu tô dizendo agora não. Por várias 

vezes, eu tive que, em reuniões, por exemplo, de que...em que se dizia: Olha, essa 

responsabilidade é sua, essa é sua, essa é sua, né, eu falei: Opa, pô, pô, pô, parou, né?! A 

responsabilidade é NOSSA, né?! Então, essa história de que isso é seu, e isso é meu, é...é muito 

difícil de se/de controlar hoje, mas é...eu confesso, que particularmente, eu luto muito porque eu 

acredito que dá resultado, e...não é de imediato, as pessoas não absorvem isso de uma hora pra 

outra, mas eu percebo que situações críticas, e que eu vivi, é...e que...que...tendiam... tenderam a 

ir para esse outro plano da individualidade, ao longo de um período, ela acaba ganhando força, e 

acaba se estruturando esse grupo.  

Entrevistador: Tá, então aquele sentido de “estamos todos no mesmo barco”, ou três 

mosqueteiros, “ um por todos e todos por um”, é...é...você coloca assim, como, como pessoas 

que vêm de uma outra cultura, de uma outra empresa, e... você busca manter isso, e fazer com 

que... mostrar pra elas que isso traz melhores resultados? Traz... 

Gestor 2: Exatamente. Eu não diria nem que seja de...de... outra empresa, né, porque hoje, 

ah...muitos dos funcionários, são funcionários antigos, né?! Eu acho que a pressão por resultados 

faz com que as pessoas mudem seu comportamento e esqueçam de valores básicos. Tá? Então, 



 
 

 

 
 

é... você se tornar um “policial”, né, desses momentos, dessas situações, eu acho importante, e eu 

tenho... e eu sei que dá resultado, tá?! Porque eu já mudanças de comportamento nesse sentido.  

Entrevistador: Perfeito....Bem, daí então a importância de se lembrar desses valores, se resgatar 

isso no dia a dia pra poder manter o corpo coeso. 

Gestor 2: Exatamente, exatamente.  

Entrevistador: Perfeito. Bem, a doze tem tudo a ver com isso, né?! Você considera que a 

espiritualidade permeia a cultura e processos organizacionais? Se sim, você crê que uma 

cultura espiritualizada contribui para a inovação?  

Gestor 2: Ah....sim, e eu vou explicar porque. É... inovação, é uma palavra-chave, hoje, na 

sobrevivência das...das...grandes empresas, tá, tanto é que você hoje o mercado, o.... o mercado 

de empreendedorismo, por exemplo, essas gerações mais novas, elas não pensam tanto, “vou 

trabalhar em uma grande empresa”. Não, elas estão buscando empreender, né?! Agora, você 

transportando esse espírito empreendedor pra dentro da empresa, é... é onde você consegue a 

inovação. A “Empresa” especifi/particularmente tem isso na sua origem, né?! Desde lá do centro 

de Palo Alto, né, o PARC, onde se desenvolveu um monte de coisa que a gente conhece hoje. 

É... agora pra você inovar, você precisa de um ambiente favorável, né? Ah...então, eu acho que 

essa...essa....essa....essa cultura organizacional, voltada as relações de trabalho, ao...ao trazer as 

pessoas pro sentido de colaboração; pessoal vamos parar, respirem fundo, vamos para o objetivo 

em conjunto, né? Isso gera a inovação, né?! 

Entrevistador: Agora... as pessoas fazem isso por uma questão de responsabilidade, ou você 

percebe que é porque as empresas... perdão... é porque as pessoas comungam dos valores que a 

empresa tem, voltados a um, a um objetivo, a uma missão, ou a um propósito?  

Gestor 2: É...como eu falei, o ambiente de pressão, tende a tirar isso do foco. É...mas quando 

você consegue...se... rapidamente estruturar, você vê que rapidamente essa/esses valores eles 

vem a tona rapidamente, porque cada pessoa tem dentro de si, né, essa formação cultural. Então, 

é... rapidamente você consegue fazer com que todos tendem/tendam a colaborar para o objetivo 

comum.   

Entrevistador: Então quer dizer, aquilo que você tinha colocado antes, esse fator de justiça, de 

colaboração.... 

Gestor 2: Isso.... 

Entrevistador: De... o problema é nosso, não de um ou de outro, isso tudo como dimensão 

espiritual, ajuda a você, é... contornar esses problemas e manter o grupo coeso, e... inovando, 

criando...resolvendo problemas?  

Gestor 2: Exatamente. Isso, isso...é  isso aflora, é...nos momentos em que você tenta resgatar 

isso em prol do negócio.  

Entrevistador: E vem de uma forma natural W.? Devido a própria cultura da empresa e valores?  



 
 

 

 
 

Gestor 2: Vem, vem de uma forma natural. Vem, vem sim, porque é...como eu te falei, hoje, 

é...você tem, você tem, você tem os empregados  com..com.. mais antigos né, dentro dessa 

estrutura. Você tem sim pessoa mais nova, você tem trainees e tem, né, mas queira ou não queira, 

isso tá dentro de cada um. Então vem de uma forma natural sim!   

Entrevistador:  Os...o...eu posso entender que os mais velhos acabam sendo “pilares” de 

sustentação desses valores. 

Gestor 2: Exatamente...isso. 

Entrevistador: Porque o pessoal...tenta, digamos, se desviar um pouco do caminho?   

Gestor 2: Exatamente, Exatamente.  

Entrevistador: E dentro disso que, né, como você, outras pessoas que tem bastante tempo de 

casa, é....Isso advém, é...na minha percepção, vem de um esforço, de uma energia muito grande 

que a empresa gastou, e gasta ainda, buscando colocar esses valores em evidencia. Isso ocorre 

ainda? É...pelo que você me falou, é muito forte ainda... 

Gestor 2: É...é forte, é...na..na... 

Entrevistador: Digo no dia a dia. Não só de uma forma formal, através de documentos, 

treinamentos, etc. Mas no dia a dia, parece que é uma coisa que já se tornou....”tá no sangue”, 

como a pessoa diz... 

Gestor 2: Tá...tá no sangue. Porque assim, as... hoje... 

Entrevistador: Ou não?... Num sei... 

Gestor 2:  Não. Ela, ela, ela... tá sim no sangue, porque ...hoje a estrutura da empresa, ela obriga 

você ter relações internas, né, não só internas, com seu cliente, com seu fornecedor, mas 

ela...ela...obriga você...você chegar nesse ponto, tá?! É...então, você percebe que isso está sim, 

dentro...dentro da formação de cada um, tá?! Então...é uma, é uma, é uma realidade. Muito, 

muito mais difícil do que foi, né, mas ela, ainda, ainda é uma realidade.  

Entrevistador:  Perfeito... Bem, ah....decima segunda aqui, a gente já comentou, então quer 

dizer, espiritualidade permeia a cultura e processos organizacionais. Você falou que contribui, 

com a, com a inovação e a décima terceira pergunta é:  

Você se identifica com a missão, propósito e valores da organização? 

Gestor 2: É, no meu caso particular com certeza, até pelo tempo de empresa, então, é...com 

certeza sim, né?! É... faz parte da minha, da... do meu...da minha vida, vamos dizer assim. É um 

pilar importante da minha vida.  

Entrevistador: Perfeito. E a espiritualidade é vista como diferencial competitivo ou produtivo 

pra organização? Isso é visto pela organização como diferencial produtivo? Isso simplesmente 

vem de uma cultura da sua fundação? Como é que você enxerga isso?  

Gestor 2: Olha... 



 
 

 

 
 

Entrevistador: É algo estratégico?... 

Gestor 2: É... não. Eu diria que hoje, é...hoje acho que ele vem de uma estrutura, né? É...mas ele 

não, ah... ele não é um objetivo, tá? É... por que? As empresas se tornaram empresas de negócios, 

então hoje, você é..., é....muito mais fácil, você falar de objetivos, de resultados, é...do que 

explicar o como você vai atingir. Então, o como, acaba ficando por conta das células dentro da 

empresa. Então, é...eu.... por isso que eu acho que, é...o fato de isso estar “na veia”, né, isso...isso 

ter acompanhado as pessoas até agora, é... acaba furando. Mas eu não acredito que seja um 

objetivo muito claro pra todo mundo.  

Entrevistador: Bem, tendo em vista, isso que você nos coloca, é... significa que é algo que faz 

parte do modus operandi da empresa. Não é alguma coisa que é intencional, você se utilizar da 

espiritualidade, de valores éticos, morais, princípios, dinâmicas da empresa, pra você tecer uma 

estratégia. Não, é... a estratégia pros negócios vem depois. O interessante, é se manter essa 

cultura, esses valores?  

Gestor 2: Isso. É assim....vamos ver se eu consigo explicar de uma forma, o que...o que eu acho 

desse assunto. O que eu imagino. Assim....existe o lado formal de tudo isso, né? O lado formal, 

é....a questão de...da....dos treinamentos de ética, por exemplo, né? É....são os treinamentos de 

segurança de informação, tá? Esse é o lado formal. Isso ajuda na manutenção. Tá, Ok? Acho que 

isso ajuda na manutenção. O outro lado, que eu acho que é o lado do...do espírito, né, das 

pessoas e tal, é... ele é resultado dessa formação e acho que dessa manutenção. Entendeu? Dessa 

manutenção. Eu não sei como seria, por exemplo, se eu não tivesse que fazer um treinamento de 

ética a cada seis meses. É...sendo que o treinamento é o mesmo. É...ele tem algumas coisas 

diferentes? Algumas coisas sim, outras não, mas basicamente a estrutura é a mesma, entendeu?  

Entrevistador: Bem, sendo bem mais pontual: você acha que a empresa usa a espiritualidade 

como estratégia ou não?  

Gestor 2: É...eu acho que sim, eu acho que sim, ela usa... 

Entrevistador: Ou... pra manutenção de sua cultura? 

Gestor 2: É...eu acho que sim, pra....pra....pra... manutenção da cultura, é... pra declaração de 

valores e missão, né? Então, você, você.... isso faz parte, é....é.... um lado que, mesmo que hoje 

não seja tão forte quanto já foi, né? Mas, é.... ele, ele isso está, isso está muito claro, pra todos 

dentro da empresa, né? De que ela tem que ter, essa....é....essas questões básicas, né, de 

comportamento. 

Entrevistador: É... quando você fala justamente, a declaração de valores, que pauta, lógico, o 

comportamento das pessoas nas relações, como você fala, né? Internas e externas.... pelo o que 

você nos coloca, isso é muito forte... 

Gestor 2:  É forte, é bastante forte. É....porque, como eu falei, o fato da estrutura da empresa ter 

mudado bastante, as relações ficaram.... 

Entrevistador: Abaladas? 



 
 

 

 
 

Gestor 2: É...é....isso. Elas ficaram abaladas, e se... e se.... e se você não cuidar disso, a 

tendência pra escapar do controle é....é muito forte, né? Então, é... tem, tem que haver uma 

manutenção.  

Entrevistador: Na realidade, é... pra que as relações não se perdessem em função dessa 

mudança estrutural, a “Empresa”, ela se apegou, de forma mais arraigada a essa declaração de 

valores pra poder manter aí, o seu, o seu negócio, o seu modus operandi?  

Gestor 2: Exatamente...exatamente...exatamente.  

Entrevistador: Até a sua cultura, vamos colocar assim, né? Poder transmiti-la também? 

Digamos assim, “perenizar a sua cultura, a sua, a sua.... visão de....de fazer negócios, etc. 

Gestor 2: Exatamente, é isso aí. Depois me lembra, na entrada tem uma, um painel com a 

declaração de valores.... 

Entrevistador: Opa! 

Gestor 2: Você pode tirar uma foto.    

Entrevistador: Huh, huh.... tá joia! 

Gestor 2: Eu acho que é.... eu acho que.... sabe que que eu, até como, é....recomendação, né? Se 

conseguir fazer uma relação dos valores de empresa, com valores pessoais, entendeu? porque 

cada, cada declaração daquela, eu acho/eu dei aquele exemplo do empregado, né? Mas eu acho 

que cada declaração daquela, dá pra você fazer uma relação. Eu lembrei, por exemplo, do.... de 

que os acionistas são importantes. Tá escrito lá! Cara, na sua vida particular, você tem que ter 

uma estrutura financeira, pra, pra, pra que você consiga se sentir  bem, pra você se estruturar, 

entendeu? Então, eu acho que cada item daquele, dá pra transportar da empresa pra, pra pessoa, 

entendeu?  

Entrevistador: E vice-versa?  

Gestor 2: E vice-versa, e vice-versa. 

Entrevistador: Perfeito. É....bem, décima quinta, e última.... bem.... bem.... então, 

perdão.....voltando um pouquinho é a décima quarta: A espiritualidade é vista como um 

diferencial competitivo e/ou  produtivo na organização?  Sim, né? Porque faz parte da 

cultura, né? 

Gestor 2: Sim, sim.... tranquilo.   

Entrevistador: Bem, décima quinta: Você considera que a espiritualidade favorece a 

comunicação e a transmissão do conhecimento? 

Gestor 2: Favorece sim, porque ela obriga a você intensificar relações, né? Ela, ela, ela, ela, ela 

te leva, né? Não que obriga. Ela te leva a intensificar relações. É.... como eu te falei, você pega 

ex-funcionários, por exemplo, que hoje tem suas empresas, e se você for fazer uma visita, você 

vai perceber muito daquela/da cultura “Empresa”, dentro da empresa.  



 
 

 

 
 

Entrevistador: Certo... Então quer dizer, a coisa foi tão forte, e tão boa, que acabou permeando 

justamente todo esse conjunto de parcerias, de enfim...empresas novas....  

Gestor 2: Exatamente, exatamente. Inclusive dos novos concorrentes. Porque hoje, nossos 

maiores concorrentes, é... tem lideranças ex-”Empresa”, entendeu? É.... e eles se estruturaram 

dessa forma.  

Entrevistador: Você acha que a concorrência se espelhou, co/busca copiar, ou ainda copia 

muito do que a “Empresa” fez, ou não? 

Gestor 2: Eu tenho certeza disso. 

Entrevistador: Huh, huh, huh.... 

Gestor 2: Eu tenho certeza disso, tá?! Nós, por consequência...é.... eles se aproveitaram dessa 

cultura, e muitas vezes alguns se toram mais fortes do que a própria “Empresa”, é... dentro de 

faixas de competitividade, né?. A grande vantagem da “Empresa”, é que ela tem todo o portfólio, 

desde a máquina de mesa, até a máquina gráfica, né, de ultra-velocidade. Então, você passa por 

todo, por todo esse portfólio. E os nossos concorrentes, é... não tem todo, todo esse portfólio, 

mas eles, eles competem com a gente em faixas. É no escritório, é na gráfica, é na/no home 

office, entendeu? Então, alguns deles se deram muito bem competindo nas faixas.      

Entrevistador: É... Isso a gente pode entender também que por mais que esses competidores 

não, não atuem em toda essa banda, né? de produtos e serviços que a “Empresa”, é.... trabalha, 

é....... eles podem ter até adquirido diferencial competitivo, ou inovação num determinado nicho, 

mas a “Empresa”, ela consegue manter num todo, essa inovação, essa ..... 

Gestor 2: Exatamente, exatamente.  

Entrevistador: O que os outros não conseguem, muito.  

Gestor 2: O que os outros não conseguem. Por... a “Empresa” ela, tem essa estrutura de 

desenvolvimento de produtos, né? É....desde a sua fundação nos Estados Unidos, então ela, ela 

consegue estar sempre inovando no mercado em todas as/ em todos os níveis, né? Então, eu vou 

te dar um exemplo recente de... deste ano agora. É... você pegar uma/um  multifuncional de 

escritório, né, as máquinas  hoje a maioria são multifuncionais, né? 

Entrevistador:  Sim. 

Gestor 2: Imprime, copia, e escaneia. Hoje você consegue traduzir um documento. Então você 

pega um documento, é.... qualquer, qualquer língua, coloca no vidro, né? e pedi pra  traduzir, ele 

te traduz.... é.... não vou “chutar” aqui quantas línguas, mas com certeza mais de 20 línguas, tá? 

E mantem a estrutura original do documento.  

Entrevistador: Então você escaneia o documento numa língua e tira ele em outra?  

Gestor 2: Tira ele em outra. Exatamente, tá? Isso, isso a “Empresa”, lançou recentemente. É 

coisa de poucos meses. 



 
 

 

 
 

Entrevistador: Vanguarda. 

Gestor 2:  Vanguarda. É uma inovação, tá? O mercado vai pra esse caminho? Sim ou não, não 

sabemos, mas, é.... com certeza é um desenvolvimento bastante interessante, né? 

Entrevistador:  Perfeito. Bem W., a nossa entrevista aqui acabou, tá? Gostaria muito de te 

agradecer pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, pela gama enorme de informações que você 

é..... 

Gestor 2:  Fica à vontade aí. O que eu puder... 

Entrevistador: disponibilizou pra nós.  

Gestor 2: ....te passar... 

Entrevistador: e te agradeço muitíssimo. Bem, é só. Obrigado! 

Gestor 2: Obrigado você! 

  

 

   

 

 

 

 

  



 
 

 

 
 

COLABORADOR 2  - P.B. 

Entrevistador: Antes de mais nada, eu queria também que você .... bem a gente tá aqui, hoje é 

dia sete de novembro, é... de 2017. 

Colaborador 2: Perfeito.  

Entrevistador: Eu estou aqui com P.B. Eu queria antes de mais nada Paulo, te agradecer pelo 

teu tempo e disponibilidade. 

Colaborador 2: Tô aqui. Eu que agradeço pela lembrança de poder ser entrevistado. 

Entrevistador: Tá certo, e queria antes de começar nossa entrevista, que você também falasse a 

tua idade, quanto tempo você trabalhou na companhia, e a tua formação, tá?! 

Colaborador 2:  Eu tenho, eu tenho 52 anos hoje. Eu entrei em 1989 na “Empresa”. Trabalhei 

por 20 anos, não consecutivos, que eu trabalhei 10 anos, saí, fiquei 2 anos fora, voltei e fiquei 

outros 10, é.... saí da “Empresa”, no comecinho de 2011, e a minha formação, eu sou formado 

em Ciência da Computação, Bacharel, é.... tenho curso de Engenharia também e tenho pós-

graduação em Mecatrônica. 

Entrevistador: Engenharia Elétrica? 

Colaborador 2: Engenharia Elétrica.  

Entrevistador: Perfeito. E, é.... e qual foi a última função tua na “Empresa”?  

Colaborador 2: Na “Empresa”, a minha última função foi gerente de marketing.  

Entrevistador: Gerente de Marketing. 

Colaborador 2: Trabalhei como gerente de marketing; trabalhei pouco tempo num/nessa função. 

Não fiquei muito tempo na verdade. 

Entrevistador: E foi muito tempo técnico, colaborador? 

Colaborador 2: Eu fui 9 anos técnico, é... na “Empresa”, outros 3 anos trabalhei na engenharia 

de serviços, e trabalhei, é.... o restante do tempo na área comercial, como analista de negócios; 

trabalhei também 2 anos em treinamento. 

Entrevistador: Perfeito. Bem, vamos lá então, começar a nossa, a nossa entrevista, né?! A 

primeira pergunta seria: A prática da espiritualidade existe no ambiente de trabalho? Ou 

seja, existia, ou existe ainda? E se sim, como você a define? 

Colaborador 2: Sim, eu acho que ainda existe. É.... posso falar daqui hoje, por exemplo, da 

nossa situação, ou você quer que eu fale.... 

Entrevistador: Não. Sempre com relação a “Empresa”.  

Colaborador 2: “Empresa”. Sim, na “Empresa”, eu percebi que a espiritualidade, 

principalmente meus primeiros anos, isso foi algo muito forte, era muito enraizado, é.... até 



 
 

 

 
 

porque, é.... havia no meu entender, um acordo não declarado, entre a “Empresa” e nós, 

funcionários, um acordo, é... onde a empresa elas nos provia uma segurança, e o funcionário 

vivia a empresa – olhe bem o que/como eu coloco, “vivia a empresa” -  porque realmente eu me 

senti vivendo a empresa. Era quase como a minha segunda família, porque eu participava junto 

com colegas, junto com muitas pessoas, é.... de projetos, de ideias, de inovações, de novas 

técnicas pra trabalho, e aquilo era algo que era fomentado, era algo que o nosso supervisor, o 

nosso gerente, fomentava entre a equipe para que acontecesse naturalmente, fosse algo que cada 

um que tivesse algo a contribuir, tivesse cri/bolasse uma, uma coisa nova, tivesse uma ideia, uma 

criação, tinha uma liberdade de desenvolver, e isso cativava muito a gente trabalhar na empresa, 

porque você sentia: “Nossa ! Aqui eu sou ouvido! Aqui eu tenho importância! Aqui as pessoas 

gostam de ouvir o que eu tenho a dizer, ou de ver o que eu tenho a propor pra fazer. Então, é.... 

eu te digo que principalmente, os...os primeiros anos, que eu vivi de “Empresa”, posso te dizer 

assim, de 89 até 97, 98, os meus primeiros 10 anos de “. Isso ficou muito patente pra mim, era 

uma coisa que dava gosto de trabalhar; você se sentia muito bem trabalhando na empresa. Não se 

pensava em sair da empresa. É uma coisa, que tipo, eu imaginava a “Empresa”, eu me 

aposentando. Realmente eu pensava. E me lembro até que na.... na indução que foi feita na/à 

empresa, nos primeiros dias de empresa, a “Empresa” tinha planos até de encarreiramento, pra, 

pra, pro funcionário, que já visava uns 30 e poucos anos de, de vida útil daquele funcionário da 

empresa, aquele prazo, né? que você tem legal que cumprir pra poder aposentar, a empresa 

imaginando você com ela! Ela propunha coisas, é.... plano de aposentadoria suplementar, foi a 

primeira vez que eu ouvi isso na vida, foi lá na década de 80. Coisa que hoje se tornou comum 

ouvir: hoje você tem que ter um plano de..... Eu já ouvia isso na década de 80. Então, essa 

condição, de você se sentir “peça integrante de uma empresa”, era quase como se sentir um 

sócio. Era uma coisa assim.... “mágica”, eu diria.   

Entrevistador: Era todo um ambiente onde você se sentia acolhido, contribuir....  

Colaborador 2:  Sem dúvida. 

Entrevistador:  Livre pra poder criar, inovar? 

Colaborador 2:  Sem dúvida, sem dúvida. E eu entro até no aspecto, é... pessoal, porque como 

seres humanos a gente tem dificuldade. A gente as vezes fica doente, as vezes você tem algum 

problema. É... ela nunca levou a coisa a um nível de desconfiança, por exemplo, se um dia, eu 

faltasse para ir ao médico, porque eu não tava me sentindo bem. Eu fazia questão de pegar meu, 

meu.... 

Entrevistador: Atestado.  

Colaborador 2:  Meu atestado, tudo e entregava. Mas aquilo, eu cheguei a ver muito supervisor 

enfiar aquele atestado no meio do caderno e [faz gesto como se limpando ou lavando as mãos], 

simplesmente ele ignorar aquilo como se, “Olha, não precisa disso. Eu, eu entendo, eu confio no 

teu trabalho, eu confio no que você faz, eu preciso de VOCÊ, fazendo o que você faz. Era essa a 

sensação que a gente tinha com funcionário. Era... que você realmente era importante. Era útil.  



 
 

 

 
 

Entrevistador: Ou seja, era uma empresa que valorizava o ser humano. Era uma empresa 

humanizada.... 

Colaborador 2:  Sim! 

Entrevistador: ....e ao mesmo tempo, é.... que fazia questão de estabelecer uma relação de 

confiança? 

Colaborador 2:  Sem dúvida alguma! Exatamente isso. Essa relação de confiança, é.... era... eu 

diria que era uma “mola mestra”, porque eu sabia o seguinte: “Pô, se um dia eu precisei entrar 

uma hora mais tarde, eu sabia que ninguém ia me questionar por causa disso”. Porque eu precisei 

fazer alguma coisa que me propiciou. Só que a empresa também sabia, que eu sabia a minha 

responsabilidade. Sabia que eu tinha meu dever pra aquele dia, “Ah, eu entrei uma hora depois, 

mas a empresa sabia que sempre que precisava de mim, pra ficar uma hora, ou duas, ou três, ou 

até pássaro dia no cliente, como aconteceu, virar 24 horas, a gente virava, porque era um 

compromisso muito bem arraigado, era uma coisa que “Eu não vou sair do meu cliente enquanto 

ele não tiver satisfeito”. E a empresa tinha um apreço gigantesco por isso conosco. Ela, ela, ela 

sabia que nós éramos pessoas que tinham esse compromisso natural, “vestiam essa camisa”, 

digamos assim.  

Entrevistador: Perfeito. Bem, segundo pergunta, bem...você... existe a prática de 

espiritualidade, né, só concluindo a primeira, e se “sim”, como você a define. Acho que você 

definiu bem, né? É justamente esse relacionamento humano, de compromisso mútuo, de 

confiança mútua, não é?  

Colaborador 2: Isso... 

Entrevistador: Bem, segunda pergunta então: Você acha que a organização incentiva, ou 

incentivava a prática da espiritualidade no ambiente de trabalho? Se sim, por que e como? 

Colaborador 2: Eu acho que é justamente essa questão.... Ela incentivava sim! É.... eu tô... 

óbvio, que eu acho que o nome na época não era espiritualidade, né, é uma coisa interessante. 

Hoje sim, é.... tô gostando dessa entrevista, até porque, ela tá trazendo um conceito. Tá dando um 

nome, né, a um conceito que é algo que a gente praticava. Mas assim, é.... SIM, ela, ela 

fomentava isso, acho naquilo que eu falei, a partir do momento que ela te delega 

responsabilidade e você sabe o que tem que fazer, e VOCÊ, é valorizado por isso. Porque ela, ela 

falava assim: “Olha, eu sei que você é capaz disso. Vá lá e faça.”. “Como você vai fazer? Eu sei 

que você sabe como fazer. Quando você vai saber? Eu sei que você sabe a hora que você tem 

fazer”. Então a partir disso, é.... a/o funcionário se sentia muito tranquilo. Ele sabia exatamente o 

que fazer, quando fazer, da forma como tinha que ser feito. E sabia que também, que se algo 

desse errado, tinha pessoas ao lado que ele poderia compartilhar a dificuldade, tinha pessoas 

prontas pra ajudá-lo. Assim como também eu, se também é... fosse solicitado em algum 

momento, eu tava pronto pra ajudar a qualquer momento. O espírito de colaboração era muito 

fomentado, eu não sei se seria essa a palavra, mas essa/esse espirito de colaboração era muito 

enraizado, essa ideia de que...é... “você é importante”, e “eu já sei que você é capaz”, e delega, e 



 
 

 

 
 

você se sente livre pra fazer a tua tarefa, é.... é algo que eleva muito o “moral”. Você se sente 

realmente importante.  

Entrevistador: Certo. Não... perfeito. Maravilha!  

Colaborador 2: Tem mais alguma parte que eu perdi? 

Entrevistador: Não, é que é... sim, se você acha que a organização incentivava a prática da 

espiritualidade no ambiente de trabalho e se, “sim”, por que e como?  

 Colaborador 2: Por que e como, eu acho que é dentro dessa linha. Quando delega 

responsabilidade, e ao mesmo tempo, é... uma coisa importante que eu não comentei, eu acho: o 

fator humano, tá. Eu fiz o comentário, né, dando o exemplo, da... as vezes você fica doente, 

precisa.... faltar, ou precisa entrar um pouco mais tarde, por alguma dificuldade humana que você 

tem. Ninguém ficava te criando caso com isso. As pessoas sabiam que, as pessoas são pessoas. 

Tem necessidades diferentes, tem situações de quotidiano; dificuldades do dia a dia, e procura/e 

assim, dentro da normalidade, aquilo acontecia. ”Poxa, tenho que ir à um médico, e é meio que 

inevitável, tem que ser nesse horário”. Eu ia. Ah... tem que fazer/resolver um problema, um 

problema bancário, um problema financeiro... As pessoas têm dificuldades, e a empresa sabia 

entender isso... é.... 

Entrevistador: O grupo onde você trabalha também te ajudava...  

Colaborador 2:  ...também te ajudava. “Cobria”. E.... ao mesmo tempo, quando você tava 

também no/lá, “dando o teu duro”, dando o teu melhor, e alguém entrasse numa situação dessa, 

você também cobria. Você tinha assim, essa/esse compromisso não formal, mais uma vez, não 

era nada formalizado, “Oh, se fulano faltar, você vai ter que cobrir.” Não, simplesmente você 

cobria. Você sabia, que você precisava ajudar alguém, e ia ajudar! Co... é algo que fluía tão 

natural, como se você vê alguém se afogando, você corre pra ajudar. 

Entrevistador: Huh! Huh! Huh! 

Colaborador 2: Você não vai deixar a pessoa se afogar. Então, era algo muito natural, fluía. Não 

era algo declarado, não era algo imposto, acho que a palavra é esta tá? A empresa, ela não usava 

de imposição, ela usava de delegação. Isso, acho que, ajuda muito a fomentar esse ambiente 

“gostoso”. E as pessoas faziam essa questão, tá! A.... quando a gente se reunia, é... seja na hora 

de um jantar, de um almoço, que tenha a oportunidade de estar com colegas, se curtia muito isso. 

Não se falava só de trabalho. Falava-se de trabalho, afinal, era uma delícia trabalhar naquele 

ambiente. Mas também era gostoso falar de outras coisas, né? E aí se trocava ideia de tudo 

quanto era tipo, né? Ou era brincadeira de time, ou era brincadeira de... de... 

Entrevistador: ... Era uma família, mesmo. 

Colaborador 2:  É uma família. Como eu disse no começo, a gente se sentia em família. Tanto 

que era muito natural, as vezes, um colega ligar pro outro, em uma época que nem celular tinha 

direito, né, “Oh, meu pô, se lembra daquele problema tal,  que você viu numa máquina 

tal”...você ajudava quantas e quantas vezes, eu, final de semana, tinha colegas meus de plantão, 



 
 

 

 
 

cara com dificuldade... “Meu, tô indo aí te dar uma força!”. Não tô de plantão, mas vou aí. O 

cara, eu ia de carro, pegava o carro e ia, ia ajudar o cara. Não, não “vamo” lançar hora extra, 

nada disso! Não é pelo dinheiro! É pelo prazer de ajudar, de você estar com aquelaaaa..... 

ajudando aquela pessoa.  

Entrevistador:  Perfeito.  

Colaborador 2: Aliás, um comentário: Acho que o dinheiro era o menos fundamental em tudo. 

Era importante, claro que é, não vou dizer que, é.... não é importante, mas é o menos 

fundamental.  

Entrevistador: Certo. Bem, “vamo” lá na terceira pergunta.  

Colaborador 2: “Vamo” lá! 

Entrevistador: É.... Você sabe dizer quando a prática de espiritualidade no ambiente de 

trabalho começou na organização? 

Colaborador 2: Pro meu caso, desde o primeiro dia. Eu não tenho dúvida disso.  

Entrevistador: Mas você intui que... isso fazia parte da fundação da “Empresa”? Desde o início, 

ou tem dados pra isso?  

Colaborador 2: Pra mim foi assim... muito natural, porque eu trabalhei numa outra empresa, 

antes, que era regime “Taylorista”: relógio, produção, começo, o meio, e o fim. Se você não 

produz, “Tchau”, é “rua”. Pouca interação entre as pessoas, a não ser, estritamente profissional, 

é.... trabalhei seis anos nessa empresa. E.... foram seis anos, onde assim: ótimo, cresci, tive 

desenvolvimento, mas nada equiparado a “Empresa”. Do primeiro dia, eu já notei que tinha coisa 

muito diferente, porque os primeiros dias pra mim foram é... de conhecimento da empresa 

mesmo, é.... foi feita uma “indução”, né, de três dias, pra conhecimento da empresa, tal, mas até 

um pouquinho antes dessa indução eu participei, assim, fui colocado num treinamento, que num 

foi pra mim formal ainda, um treinamento técnico, onde eu vi que a participação desse 

treinamento era livre, mesmo eu ali, ainda, primeiro dia de empresa, eu vi que eu já poderia ter a 

liberdade de/ou  manifestar uma opinião sobre o que estava sendo debatido ali. Era uma questão 

puramente técnica, eletrônica, digital, [toca o telefone do entrevistado]. “ Oi Hélio.... tudo...”  

Colaborador 2: Oi, tá..tá... acho que ele conti/continua. (se referindo ao gravador).      

Entrevistador:  Opa! Então continua, e...é.... a gente tá “comendo bola”. Heh, heh, heh. 

Colaborador 2: É isso aí! Vamo... 

Entrevistador: Então vamo lá! Então a quarta questão, tá?  Você tem a percepção da 

espiritualidade sendo aplicada à processos, procedimentos e práticas organizacionais? 

Como isto era aplicado e mantido? 

Colaborador 2: Então, é.... Eu a/eu vejo assim, é.... havia trabalho a ser feito, né? É claro que o 

trabalho, era... era um trabalho pesado. Não era coisa, é.... de fácil realização. Não, você tinha 

muita atribuição, né? Você como técnico principalmente, representante técnico de produto, que 



 
 

 

 
 

era o nome na época, você tinha manutenção preventiva, manutenção corretiva, você tinha 

cuidado pra solicitação de peças, tinha uma série de coisas, que são atividades inerentes a função. 

E...e... obviamente, com todo esse ambiente de responsabilidade, esse ambiente, é... colaborativo, 

as pessoas obviamente buscavam otimizar isso. De que maneira eu posso fazer meu trabalho 

melhor, com mais eficiência, sem precisar se desgastar tanto, isso tudo, levava a criação de 

processos, e o lado interessante, é que essas ideias, elas até aconteciam, a/por vezes, na cabeça de 

algum colega, mas isso era dividido. Assim como o trabalho era dividido, as ideias também eram 

divididas, e as pessoas, é.... participavam. “ O que que você acha de, de repente, desenvolver 

esse, esse... procedimento, aqui?” “É... fazer dessa forma, de forma que a gente otimize o 

trabalho?” “Pô, vamos levar a ideia, vamos? A gente discutia isso em grupo, né, é.... era muito 

comum se ouvir, um tal de “grupo auto gerenciável”, né, que na verdade, eram grupos que 

fomentavam ideias pra melhoria de processos de trabalho, e eram coisas que a gente acabava 

“curtindo”. Porque... 

Entrevistador:  Isso era fomentado, então? Quer dizer, é... vocês trocarem informação entre si, 

buscarem aprimorar as tarefas, o dia a dia de vocês? 

Colaborador 2:  Ninguém, ninguém Jalmar, que tivesse uma boa ideia, que ajudasse a reduzir a 

tarefa, de forma a torná-la mais eficiente, menos cansativa, e ao mesmo tempo trazer bons 

resultados, ninguém “escondia isso na manga”. Isso era uma coisa, que era, era... se fazia questão 

de divulgar. Então assim, a informação, ela era algo pra todos, como se fosse o ar que todos 

respirassem, que todos respiram. É uma coisa que era vital. Ninguém deixava de..de...de...de... 

passar uma informação adiante. Não tinha o “Ban, Ban, Ban”, o “Grande Idealizador”. Você 

tinha pessoas que colaboravam, traziam ideias, e faziam questão que aquilo ajudasse à TODOS, 

não a somente à ele. Então, se espiro/espiritualidade é isso, SIM! era um ambiente de 

espiritualidade até no momento de/se você ter processos, de você ter metodologia de trabalho. 

SIM, você tinha espiritualidade.  

Entrevistador: Não, perfeito. Então é... na realidade, você tinha todo um contexto onde as 

pessoas sabiam que podiam colaborar, pra melhorar, não só as suas rotinas, mas melhorar a 

rotina do grupo, da empresa. Existia essa consciência... 

Colaborador 2: Sim, exa/Existia.  

Entrevistador: .... Essa abertura, pra você comungar as tuas ideias, fossem elas certas, erradas. 

Isso ela, ela, ela vai, valo/valorizar....  

Colaborador 2: Sim, tanto que a vezes algumas ideias, que.... até de âmbito técnico mesmo, né? 

Uma dica técnica, um procedimento técnico, “Ah, eu lubrifico tal corrente, com determinado 

óleo”, né? “Oh, que bacana! É, funciona mesmo!”. Só, que depois de um tempo, algum outro 

colega percebeu que isso, de repente, não era tão eficiente, porque acumulava muita poeira, 

trazia outros tipos de problema, isso também é... era comentado, voltava-se atrás, “Não pessoal, 

vamos abolir isso, não dá pra usar”. É... o ambiente era muito tranquilo, e ninguém ficava 

ressabiado com isso. “Pô, tive a ideia de lubrificar, mas o cara aí não gostou”. Nada disso! Todo 

mundo ali, era muito competente, ao ponto de saber avaliar, e se auto avaliar também. Se a sua 

ideia não foi boa, era perfeitamente compreensível, e isso era absorvido naturalmente. 



 
 

 

 
 

Entrevistador: Certo. Saber avaliar as oportunidades e se auto avaliar. 

Colaborador 2: Huh, Huh! 

Entrevistador: Perfeito! Bem, quinta pergunta: Você considera importante a prática de 

espiritualidade no local de trabalho? Porquê?  

Colaborador 2: Eu acho que assim, é... pra responder essa pergunta, eu sintetizaria tudo. É 

porque, é.... você deixa de se/você não se senti robô. Eu acho que se for pra se/eu vou tentar 

sintetizar: Você deixa de ser um robô, e passa a ser uma peça pensante. Alguém que vai trazer 

soluções. 

Entrevistador: É uma... É uma peça pensante, em toda, em todos os processos, em toda a cadeia 

de valor.... 

Colaborador 2: Em toda a cadeia de valor... 

Entrevistador: Você sabe que você era importante pra empresa, naquilo que/não só naquilo que 

você tava fazendo, mas também pra empresa. Existia essa... Se não fosse algo claro, pelo menos 

esse sentimento? Existia isso? 

 Colaborador 2: Existia. Mas sem dúvida.... O ambiente te convidava a pensar, nunca a ser parte 

integrante de um mecanismo que tá ali, que caso você não esteja, tudo para, tudo quebra. Não, 

você é parte de algo muito maior. Algo que realmente flui, né? Algo que te, é... coloca como um 

ser pensante, não como um mero.... 

Entrevistador: Componente.   

Colaborador 2: Uma componente. Um mero “puxador de carroça”, digamos assim.  

Entrevistador: Entendi. Não, perfeito. Sexta questão: Como você se vê e se sente em relação 

ao trabalho em equipe da organização? A espiritualidade faz diferença nos 

relacionamentos interpessoais com colegas e clientes? 

Colaborador 2: Total. Total, porque acho que...acho que a... essa questão de... do 

relacionamento interpessoal, é.... acaba sendo muito natural que você cria um elevado senso de 

respeito, por aquele seu colega, que tá do teu lado, que faz a função similar a tua, e um elevado 

senso de companheirismo mesmo. Aquele/aquela coisa da camaradagem. Aquela coisa de você 

falar: “Pô, o cara tá precisando de mim, eu vou lá dar uma força pra ele”. “Pô, sabe, caiu a casa. 

Tô lá pra ajudar”. “Eu, eu quero estar com o cara”. “ O cara não vai ficar sozinho nessa jamais”.  

Entrevistador: É sentido de...de time/de mesmo, né? De “três mosqueteiros”... 

Colaborador 2: De time... de time... 

Entrevistador: De “três mosqueteiros, não é? Um por todos, e todos por um”. 

Colaborador 2: Eu, eu poderia dizer mediante assim.... eu não, obviamente eu não estive lá, na 

2ª guerra, mas era um sentido “Band of Brothers”, mesmo. Aquela.... espiro/aquela coisa de 



 
 

 

 
 

irmão “pra num deixar a peteca cair”.  “O cara tá enrolado. Puta, tô lá pra ajudar”. “Eu não vou, 

não vou faltar com o cara agora”.  

Entrevistador: Isso ainda prevalece lá ou não, P.?  

Colaborador 2: Eu acho que isso diminui um pouco, é.... nos últimos anos de empresa, eu senti 

que a espiritualidade não se foi, não, não se foi, eu não entendo assim. Os meus últimos anos de 

“Empresa” foram muito bons também, tenho saudade, mas não é mais o mesmo ambiente, 

porque há muito a questão da concorrência; existe isso, você tem pessoas novas  trabalhando ali 

com você que estão sedentas de conhecimento, mas ao mesmo tempo você percebe que pra, de 

repente que, tomarem o teu lugar, elas de repente não tem toda aquela...  

Entrevistador: ... ética...aquela essência... 

Colaborador 2: ética, aquela essência, tá?! Então assim, é.... 

Entrevistador: essência de companheirismo, de estar trabalhando junto. Não vem com... 

Colaborador 2: É uma coisa que frustra um pouco. Me frustrou um pouco nos últimos anos que 

eu estive na “Empresa”, mas na essência, é.... principalmente, eu diria, pelas pessoas que 

carregam mais tempo de casa, elas buscam não ter isso. Há uma/parece que há uma necessidade 

de que aquilo seja sempre cultivado no ambiente de trabalho.  

Entrevistador:  E... por mais que as novas/as pessoas novas ainda não se apercebam disso, as 

velhas buscam manter isso e passar isso então? 

Colaborador 2: Buscam, buscam. Cê tenta, Cê tenta realmente trazer um pouco essa ideia pra, 

pra, pra cabeça da/desse pessoal novo. Eu trabalhei com bastante gente que era estagiário tá, 

Jalmar, trabalhei mesmo, e eu sempre busquei neles ter esse espirito colaborativo; não tinha a 

preocupação de saber da onde eles vieram, se eles tavam vindo da escola, da/de outra empresa, 

de casa, mas eu sempre busquei com exemplos, mostrar pra eles que colaboração e amizade, 

companheirismo – são valores assim, que você pode transportar pra dentro do ambiente de 

trabalho – são coisas de valor muito alto, e são coisas, é...que devem ser cultivadas.   

Entrevistador: Certo.... perfeito. Bem! A sétima questão aqui: Você sente que sua chefia ou 

liderança possui, aplica ou aplicava, incentivava a espiritualidade no trabalho?  Se sim, 

você acha isto, ou achou isto positivo, benéfico? A organização que promove e incentiva a 

espiritualidade tem melhores resultados?      

Colaborador 2: Sim. Eu/a situação é... respondendo objetivamente, SIM! Eu não tive, posso 

dizer que eu, eu não me lembro de nenhuma chefia; eu não tive uma só, tive várias. Não me 

lembro de nenhuma chefia que tenha colocado empecilhos, ou barreiras, ou me criado 

problemas, é... que me fizessem me sentir mal, me sentir chateado, muito pelo contrário, sempre 

foi fomentando esse ambiente colaborativo, é... bem espiritualizado mesmo, tá?! E até, 

lembrando o resto da pergunta.... 



 
 

 

 
 

Entrevistador: ... e se você achava que isso era positivo, benéfico, e se isso promove e se a 

organização promovia e incentivava a espiritual/ e se a empresa que, perdão, promove e 

incentiva a espiritualidade tinha melhores resultados. 

Colaborador 2: Tinha, tinha, tinha resultados excelentes. A... o fato de você/é... eu te digo, ou 

eu vou responder com as seguin/seguintes palavras: não era incomum um cliente nos questionar 

assim: “Você gosta de trabalhar nessa empresa, né?” Fala gosto. “Nossa, porque eu sinto que 

vocês, parece que tem gosto no que fazem”. Era o comentário geralmente que o cliente, é... trazia 

pra gente. “Vocês são felizes fazendo, vocês gostam, tal...né?! É... e o engraçado que assim, oh: 

Jalmar, nunca ganhamos salários maravilhosos. Ganhamos dinheiro,  sim, mas nunca foi algo 

como um super salário, NÃO, mas as pessoas eram felizes fazendo o que faziam. Elas se sentiam 

importantes, é... é quase como se cada cliente quando nos recebesse, estendesse um tapete 

vermelho. Você se sentia muito bem de ir ao cliente. Você ouvia o cliente, o cliente te respeitava. 

É... eu te digo que essa espiritualidade, ela ultrapassava as fronteiras da empresa. Ela invadia os 

domicílios dos clientes, porque eles percebiam, eles viam no nosso semblante, na nossa atitude, 

na nossa forma de lidar com eles, a nossa forma de conversar, o profissionalismo, o respeito; eles 

viam nitidamente que nós éramos funcionários de uma empresa diferenciada. Era nítido isto aí. 

Eu não sei se eu consegui responder a pergunta...  

Entrevistador: Naa... sim, sim, completamente. Bem, continuando.... a oitava pergunta: As 

exigências da organização afetam/ ou afetavam negativamente sua vida, inclusive a interior 

ou contribuiam para você buscar desenvolver-se como profissional e como pessoa?  

Colaborador 2: A segunda opção, sem dúvida alguma. Nunca uma exigência, é...é... teve uma, 

uma situação assim, de ser encarada de forma ruim, porque as exigências eram inerentes ao 

cargo, e eram situações que você era colocado e que tinham que ser resolvidas.  

Entrevistador: É.... a empresa então proporcionava, não só um ambiente, mas também 

condições pra que vocês.... 

Colaborador 2: Ferramentas, condições, sem dúvida alguma. 

Entrevistador: Profissionalmente e pessoalmente também? 

Colaborador 2: Uma das empresas onde eu mais tive treinamento na minha vida, aliás, foi essa. 

Eu não tive outra empresa que é... participou da nossa vida tanto com treinamento como a 

“Empresa”. O treinamento era algo, é... rotineiro. Tudo tinha treinamento. TUDO! Até mesmo 

treinamentos de comportamento, até ético, né, de ética em negócios, por exemplo. Até a esse 

nível de tratativa chegava. Então, é.... sim, as ferramentas nunca nos faltaram. Quem precisasse 

evoluir num tema, entender melhor, tinha treinamento. Eu fiz diversos treinamentos, diversos, 

muitos mesmo.  

Entrevistador:  Perfeito. Bem, a nona pergunta: Você considera seu trabalho com um sentido 

ou importância para você e para a sociedade?  Você tinha esse sentimento? 

Colaborador 2: Sim, total, porque era algo.... você compreendia né, o...o...  resultado do teu 

trabalho em toda aquela cadeia. É.... principalmente nós trabalhávamos ali, naquela década de 



 
 

 

 
 

90, é... impressoras de grande porte, coisas que demandavam... A pessoa receberia a fatura do 

cartão dela no horário, se o seu trabalho fosse bem feito, né?! 

Entrevistador: Daí advinha a...a... necessidade de se fazer algo com qualidade, com 

compromisso e com seriedade porque você sabia todo o impacto, a relação “causa e efeito”? 

Colaborador 2: Exatamente isso. Sabíamos. Tinha consciência total disso, da causa e do efeito 

do nosso trabalho.  

Entrevistador: Perfeito. Bem, décima questão: Trabalhar na organização te proporcionava 

alguma alegria e satisfação? 

Colaborador 2: Acho que já tá respondido, né? 

Entrevistador: Heh, heh, heh. Óbvio, né? 

Colaborador 2: É... quando/eu posso dizer da..da... eu responder isso até de uma maneira, é... 

diferente: Tenho saudades da empresa. Tenho saudades daquele tempo. Não que hoje não tenha 

isso, é claro que tenho, mas tenho saudade daquilo... é algo que fica marcado, né, na.... É....a 

sensação de que eu participei mais do que de uma empresa, eu participei de uma escola, né?! 

Foi....acho que essa sensação que todos nós partilhamos, né? Quando você tem essa sensação, 

acho que essa pergunta acaba sendo respondida.   

Entrevistador: Não só de uma empresa, mas de uma escola, né?.. 

Colaborador 2: É... 

Entrevistador: ...e que te levava alegria e satisfação em todos os sentidos: no teu trabalho, no 

teu/na vida profissional, pessoal, como pessoa, como ser humano num todo, né? 

Colaborador 2:  Num todo. Num todo porque além de tudo na questão “carreira”, quando você 

fala na vida profissional, eu tive todas as oportunidades que eu quis, Jalmar. É... a quis trabalhar 

na engenharia, fui trabalhar na engenharia, tive a oportunidade. Depois de um tempo, a... quis 

trabalhar em treinamento, consegui trabalhar em treinamento. Eu tinha sempre as oportunidades 

pra me... me tornar feliz cada vez mais. Crescer, desenvolver.    

Entrevistador: Certo. 

Colaborador 2: Não havia barreiras que, é... te impedissem de...de... buscar objetivos.  

Entrevistador: [tomando notas] Barreiras.... busca de objetivos. Perfeito. Bem, décima primeira 

questão: Sua vida interior encontrava espaço para ser cultivada na organização?   

Colaborador 2: Minha vida interiooor?.... 

Entrevistador: No sentido de você se sentir realizado, de você conhecer os teus potenciais, 

poder desenvolvê-los... 

Colaborador 2: Sim, sim. 

Entrevistador: ...De você se sentir bem, de você saber, que você tá crescendo, tá evoluindo.  



 
 

 

 
 

Colaborador 2:  Sim total. É.... aconteciam, e isso é uma coisa que acontecia em “duas mãos”. 

Uma “mão” era uma necessidade específica que aparecia, de repente, de um projeto: “Olha, 

precisa desenvolver isso.” “Você quer fazer?”, “Você... o que você acha de fazer isso?”. Você as 

vezes era convidado a trabalhar num projeto. “Ó, precisa desenvolver um determinado projeto. 

Você quer trabalhar nisso? Quero, vou em frente”, ou poderia ser honesto e falar: “Olha, isso não 

é muito a minha praia, mas é da praia de outra pessoa”. Você também tinha essa liberdade. Ou 

então, a outra “mão”; eu achar que alguma coisa poderia ser modificada naquele processo, 

naquele método, naquele equipamento, e a gente sugeria aquilo e tocava um projeto pra 

desenvolver. Quer dizer, ocorria tanto quando você era convidado, como você também poderia, 

é.... expo/expor, uma ideia e partir pra/pro desenvolvimento. Então, esse tipo de situação Jalmar, 

traz uma alegria interior muito grande de trabalho, porque você se sente realmente, você fala: 

”Não, eu, eu posso trabalhar nisso que/nessa, nessa empresa desenvolvendo a coisa dessa 

maneira que vai dar tudo certo, eu consigo trabalhar aqui e gostar de estar/tar naquele ambiente.  

Entrevistador: Certo. Bem, décima segunda questão: Você considera que a espiritualidade 

permeia a cultura e processos organizacionais? Ou permeava, né? Permeia ainda? E se 

sim, você crê que uma cultura espiritualizada contribui para a inovação?      

Colaborador 2: Não tenha dúvida. Total! Somente, é.... eu vou responder da seguinte forma 

Jalmar: somente um ambiente desse tipo, eu, eu, eu não vou dizer que eu acho que esse tipo de 

ambiente propicia, eu vou te dizer que é o ÚNICO AMBIENTE, que propicia. O ambiente que te 

permite ter uma liberdade de trabalho, de escolha, de alegria para você pensar naquilo que é 

melhor pra empresa, somente esse tipo de ambiente pode propiciar, é.... melhores resultados. Eu 

não vejo de outra maneira.  

Entrevistador: Certo.  

Colaborador 2: É uma situação que eu sou meio que “radical” aí nessa resposta. Eu acho que a 

única forma, de realmente, você trazer desenvolvimento pras pessoas, é você fazer elas se 

sentirem, é.... pessoas; se sentirem potenciais, sentirem a vontade pra discutirem abertamente 

ideias... É o único ambiente capaz de mudar alguma coisa. Nenhum outro ambiente que seja, 

afora esse, vai ser capaz disso. Ambientes que você, é...seja “prostrado” a produzir com horários 

rígidos, com tudo rígido, com regras rígidas. Tudo isso emburrece. É a minha opinião. 

Entrevistador: Tem até uma história que você me fez lembrar, da....da, dos cientistas que 

trabalhavam no PARC, né? que... não sei se você lembra dessa história? 

Colaborador 2:  Lembro, lembro.  

Entrevistador: .... que ninguém tinha um salário. Tinha uma “caixinha”. O pessoal ia lá e 

pegava o que precisa pra pagar as contas. Aí veio um, um diretor novo, um vice-presidente e 

falou: “Não, eles tem que ter um salário”. A hora que fix/fixaram o salário, todo mundo 

protestou, e o salário era superior ao que eles tiravam de “caixinha”, mas mesmo assim o 

pessoal... heh, heh, heh.. 

Colaborador 2: Exatamente isso, exatamente isso, é... esse tipo de situação aprisiona a mente. 

Eu acho que a espiritualidade, ela realmente traz o benefício de você ser um “cara” aberto, as 



 
 

 

 
 

ideias, aberto a opções. Te faz pensar fora da “caixinha”, né? Aquela velha história do gatinho 

que pulou fora da caixa, né? Faz você pensar fora da caixa, realmente. 

Entrevistador: Certo. Perfeito. Décima terceira questão: Você se identifica com a missão, 

propósito e valores da organização?         

Colaborador 2: Sim. Totalmente.  

Entrevistador: De que maneira Paulo? 

Colaborador 2: Eu acho que aquilo que é... 

Entrevistador:  Pra te ser mais claro assim... se sentia que a organização ela tinha uma missão, 

um propósito em si, não só pra ela, mas com relação a comunidade, a sociedade onde ela estava 

incluída, e você se sentia parte disso? 

Colaborador 2: Total, total. O que acontece assim, o...é... eu me lembro muito claramente que... 

eu vou dar um exemplo disso que eu falo: quando eu fiz o meu treinamento em Leesburg no... 

tinha oito meses de companhia. Fiz meu primeiro treinamento fo/fora do Brasil, em Leesburg. 

Foi colocado pra gente o seguinte: “Olha, se você tiver no teu/ no teu momento de lazer lá nos 

Estados Unidos, tá em alguma loja comprando alguma coisa e alguém não tá te entendendo 

direito, até porque você é brasileiro, tem dificuldade com a língua, é natural, tal, e alguém te 

perguntar onde trabalha, MOSTRE O SEU CRACHÁ. Eu me lembro muito bem dessa regra, 

MOSTRE O SEU CRACHÁ, porque a pessoa vai entender que você trabalha numa “Empresa”. 

Era essa, esse o valor que a comunidade tinha por uma empresa conhecida por “Empresa”. Não 

era uma empresa qualquer. É simplesmente, uma das grandes empresas que construiu os Estados 

Unidos, e que tinha um valor dentro da sociedade, que era algo que ia/transcendia muito ao valor 

financeiro da empresa, o valor de ética, o valor da/do, da empresa para o país. Então, é... quando 

você faz parte de uma empresa dessa, você fala: “Nossa! Basta mostrar meu crachá, né?!, que a/o 

tratamento vai mudar, né? Era bem isso mesmo. Você mostrava um crachá seu, você: “Pô, não, 

opa! Você é um funcionário da “Empresa”. Era algo que transcendia. Então, é.... não sei se eu 

consegui responde, mas... 

Entrevistador: Sim, sim... 

Colaborador 2: ... eu acho que um exemplo que eu me lembro muito claro na minha cabeça é 

esse. A força  da, da, do nome da empresa, sabe, você pô, trabalha na “Empresa”. Era algo 

totalmente diferenciado.  

Entrevistador: Certo. É o que a sociedade... ela entendia que era uma empresa séria, 

comprometida, de valores. 

Colaborador 2: É exatamente isso, é exatamente isso, exatamente isso. É... é uma identidade 

nacional, não mais uma empresa. Não, é uma empresa que traz uma identidade para o país, senão 

para o mundo.    

Entrevistador: E isso também acontecia aqui no Brasil? 



 
 

 

 
 

Colaborador 2:  Acontecia. Você vê que aqui no Brasil a palavra “Empresa”, virou sinônimo de 

cópia, né? Ah! Tira uma “xxxxx”, não? Até hoje, o verbo “xxrocar”.  A gente sabe dessa história. 

É, você vê que a empresa criou naturalmente uma identidade. É...ela não impôs isso nunca. É... 

foi algo que foi reconhecido pela sociedade. E a marca em si, né, os produtos da empresa, 

sempre foram muito bem reconhecidos Jalmar, sempre foram de vanguarda. Foram coisas que as 

pessoas aprenderam a respeitar, né, a marca. Admirar aquilo. 

Entrevistador: Muito bem. É... bem, décima quarta questão. Penúltima questão: A 

espiritualidade é vista como um diferencial competitivo e/ou produtivo para a organização? 

Tinha-se essa noção? De diferencial competitivo? Ou produtivo? Produtivo, eu digo, de que 

forma você via? Era um ou outro? Eram os dois?  

Colaborador 2: Eu vejo assim Jalmar... é.... eu responderia o óbvio: SIM! Sem sombra de 

dúvida, tá? É.... quando se fala em diferencial competitivo, a gente tá querendo dizer, por 

exemplo, assim: Ah, é..... a “Empresa” ela tinha um ganho, é.... por ser assim, em relação, por 

exemplo, a uma HP, a uma IBM, é essa questão que está sendo colocada, é isso?  

Entrevistador: É, mas é algo, algo, algo feito de forma proposital. Como, como, como um fator 

de que “isso me coloca na frente do meu concorrente”, ou ou não? Qual que era o teu 

sentimento?  

Colaborador 2: Não. Eu vejo que colocava a gente na frente do nosso concorrente, sim, porque 

esse tipo de ambiente acaba é.... favorecendo a inovação. É um ambiente que, que ajuda a.... 

naturalmente as pessoas criarem novas ideias, trazerem novas propostas. As pessoas eram felizes 

em trabalhar, nesse tipo/isso fomenta naturalmente fomenta e cria um diferencial competitivo. 

Lhe digo que é um ambiente que dá mais certo, do que muitos prêmios em dinheiro que outras 

empresas oferecem, por uma boa ideia.  

Entrevistador: Certo. O que era legal, é que não era: “Vamos agir assim!” Era algo que já era 

parte do “DNA” da empresa, por tudo isso que você falou. Era algo natural como você falava, 

fluía... 

Colaborador 2: Fluia natural, fluía natural... é... se você me perguntar: Ah, tá bom. Quem que 

trouxe essa filosofia pra empresa. Eu não sei dizer... A impressão é que a gente tem que a 

empresa sempre foi daquele jeito.     

Entrevistador: Você acha que isso começou com o fundador? Pelo o que você ouvia dizer do, 

do C.C. ou do, ou do G.? 

Colaborador 2:  Não sei te dizer. Não sei. 

Entrevistador: Pela própria origem da empresa, que saiu de uma Hal..., que era uma empresa de 

filantropia, ou pelos ideais do C.C. que queria fazer alguma coisa que ajudasse a sociedade, que 

ele era físico, químico e ao mesmo tempo advogado e....a coisa começa daí, da...?  

Colaborador 2: Eu acho é.... o que eu vou te falar agora é “achismo”.  

Entrevistador: Tá.   



 
 

 

 
 

Colaborador 2: Eu não tenho como precisar. Eu tenho a impressão que esse ambiente nasceu da 

natural, é... propensão do americano em buscar é.... obviamente o progresso dele; a pessoa 

empreender. Acho que o empreendedorismo do americano, acaba meio que conduzindo 

naturalmente pra essa ideia, do/de você ter um ambiente espiritualizado, colaborativo. Eu acho 

até mais. Eu acho que hoje o americano, acho que sofre muito por conta, é....disso Jalmar, 

principalmente pelo fator “China”; que hoje você tem um fator “China” onde você tem que ter 

produção, você tem que ter volume de produção, para você ter volume de dinheiro, dinheiro, 

dinheiro. Isso, eu acho que hoje o americano sofre um pouco... com esse tipo de situação. Mas é 

um “achismo” meu tá? Eu acho que o pioneirismo americano nas coisas... Oh, tá me/le, tô me, tô 

me/tá me ocorrendo uma coisa a mais aqui oh.... 

Entrevistador:  Hum.. 

Colaborador 2: ... Projeto Apolo. A vontade do americano de cumprir um objetivo, que foi 

lançado por um presidente, né? É.... que acabou sendo assassinado, de colocar antes do final da 

década de 60 o homem na Lua, e.... 

Entrevistador: Depois eu te faço um comentário.... 

Colaborador 2: É... eu acho que ali já nascia esse tipo de ambiente. Eu assisto/confesso pra você 

que eu assisto muito documentário, “Discovery”, esses canais, né? do Projeto Apolo, da/ do 

desenvolvimento, do/de/de toda a tecnologia pra levar o homem a Lua, e assim, sabe que quando 

eu assisto aquilo, que eu chego a ter a impressão que é como se fosse dentro da “Empresa”. 

Parecia que o ambiente era muito parecido. A forma de se lidar com toda a concorrência hein? 

Porque tinha astronauta querendo chegar na Lua, querendo ser o primeiro a pisar na Lua, mas ao 

mesmo tempo era um ambiente extremamente colaborativo [pausa]. Eu vejo um paralelo muito 

grande nisso. Por isso que eu acho que é uma cultura que vem realmente do americano, ali da 

década de 60, sabe? É algo que já nasceu naquela época.  

Entrevistador: Sei. 

Colaborador 2: É um pós-guerra, é uma vontade de fazer um objetivo acontecer...”O que 

precisa pra acontecer? Mentes abertas. Então, vamos trabalhar com mentes abertas. Não vamos 

ficar criando barreiras pra nós mesmos”. É uma coisa, que eu acho que meio que, naturalmente 

“floresceu”. Eu acho que.... talvez ai?! É um “achismo” meu. Posso estar enganado, mas eu acho 

que já veio naquela questão: “Pô, eu quero fazer acontecer!”. “ Não vou me permitir barreiras!” 

“Não vou me permitir barreiras humanas, não vou me permitir barreiras profissionais, eu quero, 

é... me permitir ajudar e ser ajudado”.  

Entrevistador: Perfeito. Bem! Última questão.... 

Colaborador 2: Deixa só eu pedir uma coisa aqui. Rapidinho, tá?.... que eu não posso deixar de 

pedir aqui  pro.... que o rapaz me pediu aqui, senão eu vou esquecer. [pausa longa]. 

Entrevistador: Então, bem... continuando, a última questão aqui: Você considera que a 

espiritualidade favorece a comunicação e a transmissão do conhecimento?  



 
 

 

 
 

Colaborador 2: Ahhh.... SIM ! É... inegável. O que eu acho também assim, é... é importante que 

eu diga isso, tá Jalmar. Eu acho que esse tipo de ambiente ele naturalmente ele promove uma 

excelente comunicação entre aqueles participantes. Porque eu também vejo um lado, é... não vou 

dizer “cruel”, desse tipo de ambiente, mas é um lado natural: ele segrega, eu acho. Pessoas que 

não são preparadas pra trabalhar, é de/com espirito de equipe, de colaboração, são pessoas que 

não conseguem permanecer nesse tipo de grupo. E quando a pessoa acaba fazendo parte desse 

tipo de grupo, ela naturalmente, ela vai ter uma necessidade primordial de estabelecer laços de 

comunicação muito efetivos. Porque são pessoas que tem um perfil muito parecido. Então isso 

facilita demais, entendeu? Por outro lado, é o que eu lhe disse: Não é qualquer pessoa que 

consegue fazer parte de um time desse. É a minha opinião. Eu acho que não é: “Ah, vou pegar, 

vou contratar alguém pra fazer/ah, tá faltando alguém aqui”. Você pegar qualquer perfil de 

pessoa, você pode ter um desastre. Você pode ter pessoa que não vai conseguir, seguir dentro 

daquela proposta. Então, é um ambiente que segrega de certa forma, ele separa um pouco, 

digamos assim, é... pessoas que são muito aptas a trabalhar em equipe, de pessoas que, são mais 

individualistas.    

Entrevistador: A gente pode dizer... vou usar um termo aqui um pouquinho diferente, que você 

não só cria um ambiente, mas você cria uma “Egrégora”, né?! Não sei se você sabe o sentido de 

“Egrégora”, ou seja, você cria um “espirito” ali, onde as pessoas que se simpatizam.... se.... 

Colaborador 2: Tem afinidade. 

Entrevistador: é... se sintonizam, tem afinidade, se identificam.... 

Colaborador 2: Sim... sim... 

Entrevistador: ....e se não tiver, automaticamente se excluem, porque...  

Colaborador 2: São. É... é.... a ideia é essa. É claro que você não vai encontrar dentro desses 

grupos pessoas que são exatamente iguais. Não é essa a ideia. Não é isso, mas pessoas que 

compartilham objetivos, e compartilham ideias, e compartilham respeito. Eu acho que o grande 

“truque”, tá aí. Essas “palavrinhas mágicas”, você ter respeito, ter a capacidade de comunicar, ter 

uma capacidade de transmitir as ideias, e ser pessoas colaborativas, não significa se são pessoas, 

é...é...  um grupo de pessoas iguais. Não é isso.... mas são pessoas muito “afinadas” 

principalmente nesses quesitos.  

Entrevistador: Certo. 

Colaborador 2: As pessoas que pelo menos não tem essas características básicas, naturalmente 

elas não conseguem permanecer. Serão pessoas mais individualistas, inclusive, eu acho. Pessoas, 

ah... tem interesses mais próprios, é... tem outras metas, outros planos que não, é... pensar no 

crescimento colaborado. Pensar num crescimento mais “auto-sustentado”,. “Não! Eu vou criar as 

minhas condições pra eu subir na... na organização”, né? “Não fico dependendo de ninguém”. 

Então, “eu vou fazer um treinamento diferenciado. Eu vou ter um, um título diferenciado. Vou 

fazer alguma coisa para eu me sobressair”. Hoje eu enxergo as empresas mais nesse sentido. Elas 

buscam profissionais, prontos, preparados... “não, que o cara é “doutor”, que o cara é 

“especialista”, pá, pá, pá, só que as vezes o cara não consegue conversar com quem tá do lado... 



 
 

 

 
 

A gente observa isso nas faculdades, nos professores. Você observa professores, que tratam os 

alunos como membros de uma academia: Discutem ideias. E você tem professor que pega a 

régua na mão: “Hoje vou falar sobre isso, e vocês fiquem quietos e nada mais”. “Eu sou o 

professor, e vocês são os alunos”. Você encontra estas posturas de professor, né? E você tem 

aquele professor: “ Pessoal, Poxa, aconteceu alguma coisa comigo assim, assim, assado... O que 

que vocês acham disso? “ Trazem aquilo a tona, pra que seja debatido, discutido. Surgem/ 

entende que o aluno tem que ser melhor do que ele. Se ele é professor, ele só vai conseguir ser 

um professor perfeito, se o aluno for melhor que ele. Então, é... eu vejo nesse sentido. Você tem 

pessoas que querem ser o melhor dos professores, e tem professores que querem formar os 

melhores professores, né?  Eu comparo um pouco aí, essa questão da espiritualidade, até mesmo 

no ambiente acadêmico. Você observa muito isso, né?... Gente que estuda, de vez em quando tá 

fazendo alguma coisa. A gente percebe isso. Essa, essa situação. Não sei se consegui responder... 

Entrevistador: Não, sim, sim. Perfeito! Ficou, ficou claro. Bem P. Essa é a última questão, 

queria aqui te agradecer, mais uma vez pelo teu tempo, tua disponibilidade. 

Colaborador 2: Eu é que agradeço!  

Entrevistador:  E dizer que foi um prazer poder conversar contigo aqui! Tá bom? A gente tem 

que dizer obrigado então.  

Colaborador 2: Sucesso! Boa sorte no teu trabalho, meu amigo!   

Entrevistador: Obrigado!  

    

 

 

 

 

 

     

   

      

         

 

 


