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 Resumo: As organizações modernas caracterizam-se por fatores que 
têm mudado os profissionais atuantes no mercado. Alguns deles são: 
Globalização aumento da tecnologia de informação e desemprego estrutural. 
Esse estudo foi feito com o objetivo de verificar se as empresas que implantam 
a espiritualidade são mais competitivas, produtivas e éticas, tornando-se assim, 
uma organização com um diferencial fortalecido e dando ao trabalho uma 
dimensão emocional e existencial. 

PALAVRAS CHAVE: Espiritualidade, globalização, competitividade, 
produtividade, ética.   

Abstract:  Modern organizations are characterized by factors that have 
changed the professionals in the market. Some of them are: increased 
globalization of information technology and structural unemployment. This 
study was done in order to see if the companies that deploy spirituality are 
more competitive, productive and ethical issues, thus becoming an 
organization with a differential strengthened and giving the work an emotional 
and existential. 
 

KEYWORDS: Spirituality, globalization, competitiveness, productivity and 
ethics.  
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1. INTRODUÇÃO 

Na busca pela harmonização entre as pessoas nas organizações, 

a Espiritualidade no ambiente organizacional, tem sido um tema, muito 

abordado entre os empresários. 

Este deve ser um assunto valorizado porque a busca da 

Espiritualidade e do sentido da vida fazem parte do ser humano. A 

espiritualidade é uma necessidade especifica humana, que muitas vezes 

é reprimida pela pressão social. A vivência espiritual nas empresas traz 

maiores chances a organização de obter sucesso, nas suas atribuições, 

se tornando, com isso um forte concorrente no mercado. 

Este artigo tem o objetivo de despertar as pessoas e as 

organizações para compreensão dos benefícios internos e externos da 

implantação da abordagem espiritualista no dia-a-dia organizacional. 

O ser humano deve ser menos normal e mais natural, pois ser 

normal é seguir as regras da sociedade, que geralmente são falsas, por 

não captarem a nossa totalidade humana, levando-nos a 

comportamentos formais. Ser natural é seguir as leis da natureza, que 

são sempre absolutas, é ter comportamento com palavras sinceras 

interação de olhar e ênfase na intuição. 

O problema acerca do tema estudado é que as pessoas 

costumam confundir espiritualidade com religiosidade. 

Quando falamos em espiritualidade nas organizações estamos 

falando em elevar os níveis de consciência das pessoas e do grupo 

numa perspectiva integrada cujo equilíbrio entre o qualitativo e o 

quantitativo passa a ser perseguido com consciência. Podendo ser 

inserida no dia-a-dia corporativo como uma dimensão estratégica na 

medida em que da mais significado a missão da empresa e ao trabalho 

das pessoas. 
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2. ESPIRITUALIDADE X RELIGIOSIDADE 

 

Espiritualidade deve ser vista como processo de crescimento interno que 

não busca somente um bem estar psico-emocional, também fortalece os 

valores morais e éticos, de forma que o ser humano tende a ver as coisas 

que o rodeiam e suas relações interpessoais, desenvolvendo com isso, as 

virtudes inerentes ao ser humano. 

Porém, na sociedade moderna, a espiritualidade é confundida com a 

religiosidade. A espiritualidade é um valor pessoal, é a forma de agir da 

natureza humana, que independe de religião. É a nossa conduta no 

caminho do bem e da prosperidade com ética, auxiliando uns aos outros, 

independente de sua crença. Se a espiritualidade não for inclusiva e 

respeitar o diferente não poderá ser considera como tal. 

 No ambiente de trabalho, a espiritualidade consiste em um processo de 

aprendizado constante mediante as diferenças existente entre as pessoas, 

nossa vida é conduzida pelo plano espiritual, colaborando para que nossas 

obras materiais sejam bem elaboradas e tratadas, levando-nos ao sucesso. 

Ou seja, somente irá fazer bem feito seu trabalho, executar com perfeição 

suas tarefas aqueles que estiverem bem, necessitamos de um processo 

que envolve nosso lado espiritual, mesmo que isso seja inconcebível.  

Nas empresas o espiritual está naquilo que é imaterial, ou seja, o que 

não pode ser apropriado pelos donos de capital, porque está inscrito na 

essência das pessoas, como idéias, valores, símbolos, conhecimento, 

informações, que circulam entre elas e no grupo. É disso que se alimentam 

as pessoas, com as empresas, com as marcas, com um ideal, com os 

produtos, com os serviços. 

Religião deve ser vista como a nossa escolha de aproximação com 

Deus que escolhemos dentro de nossa formação e crença. 
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Além disso, uma religião tem necessariamente de se propor a fazer 

ligação entre as circunstâncias especificas da vida de seus adeptos e 

algum conjunto de valores absolutos e eternos, como a compreensão 

humana do absoluto é especulativa, surge em decorrência disso a 

necessidade de fé na pratica religiosa. 

Do conflito dinâmico e essencialmente insolúvel entre os ideais do 

absoluto e as escolhas imperfeitas da vida diárias, surge outra 

necessidade religiosa a de interpretação, que pode ser exposta por algum 

tipo de autoridade religiosa formal ou informal, ou deixada a cargo de 

cada aspecto individual; Existe também uma prática religiosa, alguns 

tipos de escolhas, atitudes ou ações que são executadas pelos adeptos 

da religião para caracterizar um compromisso. Essa prática está ligada as 

necessidades sociais, emocionais e principalmente éticas dos adeptos. 

Há um estreito laço entre a função ética e estética da religiosidade, pois 

qualquer pessoa deseja acreditar que ao se buscar o desejável também 

está se buscando o que é correto e valido. Dessa interação entre o que 

ser quer e o que se considera correto querer, surge um terceiro papel 

fundamental da vida religiosa, o amparo emocional.  

 

Espiritualidade é realidade. É alimento interior. É valor que 
todos buscam, impossível fugir disso. Independe da 
religião. É natureza. Afinal, ao olhar o mar é possível que 
se deduza ser ele penas água. Mas um simples mergulho 
a beira do mar é possível que se deduza ser ele apenas 
água. Mas um simples mergulho a beira da praia revelará 
que um mundo infinito habita em seu interior (SHAPIRO, 
2002). 

 

 

3. APLICAÇÃO DA ESPIRITUAILIDADE NAS ORGANIZAÇÕES 

Esse é um processo de difícil aplicação, infelizmente, pois ainda existe uma 

grande resistência para a implantação da Espiritualidade no ambiente 

organizacional. 
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A visão tem que partir do alto da pirâmide organizacional e fincar alicerces 

nas bases envolvidas. Deve existir uma aceitação da cultura, como toda 

organização é movida por resultados, quando esse processo resultar em 

benefícios, tudo tem mais chance de obter uma boa aceitação. 

Acredita-se que deva existir uma medição e comparativos de maturidade 

organizacional, da medição do clima e, principalmente, da colaboração na 

criação da cultura organizacional baseada em respeito e valorização da 

pessoa. Dando-se liberdade de expressão para idéias e pensamentos. 

 

4. BENEFÍCIOS INTERNOS E EXTERNOS DE UMA ORGANIZAÇÃO 

ESPIRITUALIZADA 

 

À medida que a espiritualidade passa a ser inerente a vida do ser humano, 

toma lugar de evidência e é valorizado, ganha significado a missão da empresa 

e ao trabalho das pessoas. 

Quando implantada, a espiritualidade traz resultados que são almejados 

pelos gestores em suas empresas, como por exemplo: 

 Motivação. 

 Desempenho. 

 Espírito de equipe. 

 Comunicação eficaz. 

 Qualidade. 

 Foco no cliente. 

 Melhor clima organizacional. 

 Pessoas mais felizes. 
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 Clientes sendo melhor atendidos. 

 Produtividade. 

 Melhor imagem da empresa na sociedade 

 Respeito a marca do produto e serviços; 

 Orgulhos tanto dos colaboradores, como dos gestores pelos 

resultados da organização. 

São inúmeros os resultados que poderíamos citar, muito embora, a 

Espiritualidade deveria ser feita gratuitamente, buscando o bem comum, ela é 

algo que deve ser feito pela própria vida, em busca da felicidade. Com isso, 

não existirá desperdício de tempo e nem tão pouco inutilidade nas atitudes 

espirituais. 

 Mas a espiritualidade nos negócios também é importante por outros 

aspectos: a mão humana tem provocado inúmeros males e injustiças ao longo 

dos séculos, tanto ao meio ambiente quanto aos próprios seres humanos, 

diretamente. E muitos desses males foram (e ainda são) causados pela 

ganância e cegueira inerentes à busca desenfreada pelo lucro, valores que 

ainda hoje imperam em muitas empresas pelo mundo a fora. Hoje, a sociedade 

quer um retorno. Chegou à hora de os empresários reconhecerem que foi esta 

sociedade quem propiciou o crescimento e sucesso da empresa, e compartilhar 

com ela de seus frutos. 

 . 

5. COMO DEVE SER UM LIDER ESPIRITUALIZADO 

Com o objetivo de facilitar o aprendizado sobre o tema acima citado, 

precisamos antes entender o que é liderança. 

A liderança pode ser vista como o processo de influir nas atividades do 

grupo com vistas ao estabelecimento e ao alcance de suas metas, ou seja, a 

liderança é a influência pessoal exercida em uma situação dirigida através de 
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processos de comunicação, no sentido do atingimento de um objetivo 

especifico ou objetivo.  

O líder espiritualizado deve ser capaz de coordenar 
seguidores motivados e apresentar em suas ações 
sensibilidade as pessoas, sendo assim, alcancará, tanto 
sua realização, como a dos seus seguidores. “São lideres 
aqueles que ajudam a transformar as necessidades dos 
seguidores em esperanças positivas e aspirações” 
(BURNS, 1978). 

 

 O líder espiritual deve ter sociabilidade e habilidades interpessoais, 

autoconfiança, ascendência e domínio, participação nas trocas sociais, fluência 

verbal, equilíbrio emocional, controle e busca de responsabilidades e acima de 

tudo sensibilidade interpessoal. 

  Segundo Arruda, em seu livro Inteligência Espiritual, os lideres espirituais 

são aqueles que: 

 Praticam e estimulam o autoconhecimento. 

 São guiados por valores e ideais 

 Convivem com adversidade 

 Possuem visão holística. 

 São interessados. 

 Colocam as coisas num contexto mais amplo 

 Sabem ouvir. 

 São espontâneos. 

 Têm compaixão. 

Fica claro que o líder Espiritual traz consigo características necessárias a 

qualquer ser humano capaz de desenvolver determinadas tarefas, o que o 

diferencia dos outros é a forma de levar esse conhecimento ao outro e a 

capacidade de relacionamento interpessoal com o seu colaborador.  
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6. CONCLUSÃO. 

 

Conclui-se que a Espiritualidade nas organizações é um diferencial 

competitivo. São inúmeros os benefícios internos e externos conseqüentes de 

sua implantação, o que fortalece a empresa por torná-la ética e consciente.  

Espiritualidade no ambiente de trabalho consiste em um processo de 

aprendizado constante mediante as adversidades e as diferenças entre as 

pessoas, assim como sempre visa o beneficio de todos os envolvidos no 

processo organizacional. 

Os lideres espirituais buscam o bem comum de todos os funcionários, 

não só o seu próprio bem e o atingimento dos objetivos organizacionais, o que 

torna a empresa diferente, competitiva e motivada por respeitar seu publico 

interno e externo. 
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