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RESUMO 
 

Esta tese explora a questão da atenção à espiritualidade no ambiente de trabalho como 

proposta de prevenção de distúrbios mentais vivenciados na jornada de trabalho. Neste estudo 

propõe-se um modelo que orienta um tratamento estratégico para uma das causas de 

afastamento do trabalho decorrente de ansiedade, estresse e depressão. A causa em questão 

diz respeito ao não atendimento das necessidades dos trabalhadores, em especial sobre as 

demandas de ordem mais elevadas, as quais são discutidas na litertura como espiritualidade 

no trabalho. Na abordagem dessa situação, propôs-se um desenho de pesquisa para identificar 

a importância dada a estas necessidades através de uma métrica de satisfação. Assim, o 

construto proposto visou chegar a uma conclusão sobre o potencial de prevenção da 

espiritualidade sobre as desordens mentais a partir da validação da importância dos fatores 

espirituais para a força de trabalho. Em outras palavras, as desordens que eram geradas pela 

falta de atenção às necessidades espirituais, agora podem ser prevenidas pela sua atenção, 

uma vez que estas foram identificadas e classificadas. A metodologia que suportou este 

constructo compreendeu três etapas: a primeira contribuiu para a identificação dos fatores 

humanos de espiritualidade; a segunda contribuiu para a organização desses fatores em um 

modelo de espiritualidade nas organizações; e a terceira contribuiu para a validação do 

modelo em uma aplicação real. O instrumento de pesquisa utilizado para a aplicação do 

modelo se pautou numa escala de satisfação comumente utilizado para o desenvolvimento de 

produtos. Graças a este constructo, as aplicações desta tese abrangem tanto a prevenção dos 

distúrbios de saúde mental quanto à promoção da satisfação no trabalho. Assim, de posse 

desta tese, os acadêmicos se beneficiam de uma revisão da literatura sintetizadora sobre a 

espiritualidade no trabalho, em quanto que, os profissionais se beneficiam de um instrumento 

de apoio à adequação do trabalho ao homem que lê os fatores espiritais através do seu 

potencial de gerar satisfação no trabalho. 

 

Palavras-chave: Ergonomia; Distúrbios de Saúde Metal; Espiritualidade.  



 
 

ABSTRACT 
 

This thesis explores the issue of mental health disorders through attention to spirituality in the 

workplace. This study proposes a model that guides a strategic treatment for one of the causes 

of work absence due to anxiety, stress and depression. The cause in question is the non-

fulfillment of workers' needs, especially the higher order demands, which are discussed in 

literature as spirituality at work. In the approach to this situation, a research design was 

proposed to identify the importance given to these needs through a satisfaction metric. Thus, 

the proposed construct aimed to reach the conclusion about the prevention potential of 

spirituality on mental disorders from the validation of the importance of spiritual factors to the 

workforce. In other words, the disorders that were generated by the lack of attention to 

spiritual needs can now be prevented by their attention once they have been identified and 

classified. The methodology that supported this construct comprised three stages: the first 

contributed to the identification of the human factors of spirituality; the second contributed to 

the organization of these factors in a model of spirituality in organizations; and the third 

contributed to the validation of the model in a real application. The research instrument used 

for the application of the model was based on a satisfaction scale commonly used for the 

development of products. Thanks to this construct, the applications of this thesis cover both 

the prevention of mental health disorders and the promotion of job satisfaction. Therefore, 

with this thesis in mind, scholars got benefits from a synthesizing literature review of 

spirituality at work, while market professionals got benefits from an instrument that support 

the adequation of work to the man and also reads the spiritual factors through their potential 

to generate job satisfaction.. 

 

Keywords: Ergonomics; Mental Health Disorders; Spirituality.  
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1 INTRODUÇÃO 
1.1 Contexto 

O contexto da pesquisa localiza-se na temática da ergonomia organizacional, uma 

das competências da engenharia de produção (KLEINER, 2006). No título observam-se dois 

elementos que marcam este contexto: a variável homem (i.e, distúbios de saúde mental) e a 

variável trabalho (i.e, espiritualidade no ambiente de trabalho). 

Cabe ressaltar que o propósito da ergonômia é adaptar o trabalho às necessidades 

humanas, alhinhando produtividade e sustentabilidade (HOLDEN et al. 2008). A ergonomia 

organizacional, por sua vez, é o ramo que estuda as estruturas políticas e processos 

organizacionais que envolvem o sistema homem-trabalho no intuito de melhor ajustá-lo, isso 

claro, mantendo o princípio básico da ergonomia de que é preferível ajustar o trabalho ao 

homem e não o contrário (STEEGE & DYKSTRA, 2016; HARO & KLEINER, 2008). 

Nesse contexto, a evolução tecnológica dos postos de trabalho vivida na atualidade 

está sendo marcada por uma nova onda de inovações (HERMANN et al. 2015). As questões 

envolvidas nesta modernização são tão disruptivas que foram atribuídas ao termo indústria 4.0 

em referência a uma quarta onda de inovações (BRETTEL et al. 2014). As mudanças 

observadas nesta onda solucionaram diversos problemas (LEE et al. 2014), entretanto abriram 

espaço para a discussão de outros, como por exemplo, as desordens mentais diante de uma 

jornada de trabalho focada em produtividade (BHARADWAJAB et al. 2017). 

A produtividade vem da combinação entre trabalho e tecnologia (HOBOUBI et al. 

2017). Do ponto de vista do trabalhador, manter a produtividade requer um esforço de 

automotivação que vai além das recompensas financeiras (SUAREZ et al. 2017). No intuito 

de apoiar os colaboradores nesta tarefa motivacional, as organizações empreendem esforços 

para a promoção da satisfação e a qualidade de vida no trabalho (JUNG et al. 2017). 

Mesmo com todo este esforço, hoje se vive um cenário alarmante de distúbios de 

saúde mental (INOUE et al. 2016). A tendência de crescimento deste problema nos últimos 

anos vem sendo observada por diversas organizações como: Organização Mundial da Saúde; 

Organização Internacional do Trabalho; Associação Americana de Psiquiatria; e Associação 

Internacional de Gestão do Stress (vide apêndice 1 – recortes jornalísticos). 
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1.2 Situação Problema 

A situação problema da pesquisa se desenvolve a partir de um olhar sobre o sistema 

antecedente-consequente, aonde o consequente é a situação que se deseja modificar e o 

antecedente é a causa que se deseja intervir (DELLA PORTA & KEATING, 2008). Tem-se, 

então, que o consequente refere-se aos distúrbios de saúde mental, enquanto que o 

antecedente refere-se às causas das desordens mentais no trabalho. 

A lista de distúrbios de saúde mental publicada pela Associação Americana de 

Psiquiatria possui aproximadamente 450 doenças classificadas (APA, 2013). Destas doenças, 

a maioria dos casos de afastamento do trabalho por distúrbios de saúde mental são transtornos 

relacionados a variantes de estresse, ansiedade e depressão (DESOUKY & ALLAM, 2017). 

Por isso, essas três desordens mentais serão abordadas como foco da pesquisa. 

As principais causas destes transtornos consistem em uma variedade de eventos 

―gatilhos‖ que iniciam o processo de desordem mental (SHAHI & MOHAMMADYFAR, 

2017). Dentre os fatores que promovem estresse, ansiedade e depressão, escolheu-se como 

questão principal o não atendimento às necessidades humanas (FAWZY & HAMED, 2017). 

Cabe ressaltar que apesar das necessidades humanas terem sido mapeadas por Maslow (1943), 

as necessecidades percebidas são uma construção subjetiva (BEKHBAT & NEIGH, 2018). 

Dessa maneira, a pesquisa lança mão do não atendimento ou o atendimento parcial 

das expectativas construídas pelo indíviduo frente à organização como causa principal do 

estudo (NOLTEMEYER et al. 2012). Dada a amplitude desta definição, optou-se por uma 

simplificação teórica aonde para cada um dos três elementos de desordem mental abordado 

pela pesquisa exemplifica-se a causa estudada, isto é: para o estresse, a causa vem da vivência 

de um não atendimento; para a ansiedade, a causa vem de uma expectativa de não 

atendimento; e para a depressão, a causa vem de uma recorrência de não atendimento (GAO 

et al. 2018). A figura 1 ilustra a situação problema com base nesta simplificação teórica.  

 

 
Figura 1: Situação problema 

Fonte: Maslow (1943) e Shahi & Mohammadyfar (2017)  
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1.3 Proposta de Pesquisa 

O contexto e a situação problema nasceram de um estudo prévio do interesse inicial 

do pesquisador em estudar a relação entre espiritualidade no trabalho e as desordens mentais. 

Por outro lado, a proposta de pesquisa nasceu do confronto dos interesses do pesquisador com 

a viabilidade da pesquisa em gerar uma solução para o problema identificado. Assim, a 

proposta de pesquisa estabelece um escopo de investigação capaz de gerar uma intervenção 

no antecedente-problema (i.e, o não atendimento das necessidades humanas espirituais) com 

resultados positivos sobre o conseqüente-problema (i.e, as desordens mentais). 

Voltando a situação problema, o interesse sobre a relação de causa e efeito 

estabelecida neste evento se faz sobre a possibilidade de diminuir as desordens mentais. 

Assim, a proposta foi direcionada para constriur uma abordagem que suportasse um aumento 

do atendimento das necessidades humanas. Para isso, a proposta precisou agregar duas 

questões chave sobre a causa de partida: a identificação das necessidades espirituais e 

validação das mesmas. Em seguida, a viabilidade da diminuição das desordens mentais pôde 

ser definida de acordo com o escopo de prevenção, uma vez que a causa focal não é a causa 

única e, assim, não garante a solução do problema. 

Feitas essas análises preliminares, a proposta de pesquisa pode ser enunciada como 

―a identificação de fatores humanos de espiritualidade no trabalho que impactam na saúde 

mental dos trabalhadores‖. Tal proposta se dá em prol da melhor adequação do trabalho às 

necessidades humanas. Nesse sentido, o constructo utilizado considerou as necessidades 

humanas como variáveis gerenciaveis e em decorrência disso propôs-se um instrumento de 

pesquisa que buscaria priorizar as necessidades de acordo com a percepção dos trabalhadores 

em um contexto organizacional. Neste ponto, propôs-se utilizar o critério de satisfação como 

métrica para avaliação da importância das necessidades, uma vez que este é um dos principais 

critérios utilizados para qualificação de um atendimento sob a perspectiva do receptor/ cliente. 

Por fim, ao articular o tema espiritualidade no trabalho por meio de um instrumento 

que mede a satisfação dos trabalhadores, preveu-se uma estrutura que prioriza fatores chave 

para a satisfação no trabalho. Assim, o caminho da satisfação ou, em outras palavras, 

atendimento das necessidades/expectativas vem ao encontro do objetivo geral da pesquisa de 

apoiar a prevenção de desordens mentais relacionadas ao estresse ansiedade e depressão que 

são vivenciadas na jornada de trabalho.   



13 
 
2 REVISÃO DA LITERATURA 
2.1 Abordagem da Ergonomia Organizacional 

A abordagem da ergonomia organizacional surge como uma evolução dos estudos 

ergonômicos em direção a uma visão holística do trabalho (MURPHY et al. 2014). Ela surge 

ao pensar que a adaptabilidade do trabalho ao homem pode ser visualizada por lentes 

macroscópicas que identificam o intangível no posto de trabalho (REALYVÁSQUEZ et al. 

2015). Além disso, os temas mais relevantes na ergonomia organizacional são: trabalho em 

turnos, programação do trabalho, satisfação no trabalho, teoria motivacional, trabalho em 

equipe, trabalho à distância e ética no trabalho (KLEINER, 2006). 

A temática desta tese se enquadra nos tópicos de satisfação e motivação no trabalho. 

Isso porque, a atenção às necessidades humanas está diretamente relacionada ao senso de 

satisfação e motivação (GREENHAUS et al, 2003). Assim como as necessidades são 

percebidas e construidas através de mecanismos subjetivos do indivíduo, a satisfação e 

motivação passam por processos autogerados (MITROFF & DENTON, 1999). Apesar de 

autogerados, existe uma troca constante entre o ambiente e o indíviduo, onde eventos externos 

despontam reações internas e vice-versa (BARLING et al, 2003). 

Cabe ressaltar que a satisfação e motivação são abordadas por outros campos de 

conhecimento para além da ergonomia. As principais áreas que tratam sobre satisfação e 

motivação são (JUDGE, 2001): medicina (e.g, psiquiatria e naturologia); pscicologia (e.g, 

organizacional e positiva); sociologia (e.g, negociação e política); administração (e.g, 

processo decisório e recusros humanos) e engenharia (e.g, ergonomia e projeto de produtos). 

Já os textos mais recentes no campo da ergonomia organizacional, envolvendo 

satisfação e motivação, são discutidos nos contextos de alguns tópicos como (HENDRICK, 

1995): qualidade total (i.e, total quality management strategy); sistemas de trabalho (i.e, 

human-centred work system design approach); e, saúde ocupacional (i.e, preventive 

occupational health methodology). 

Os periódicos mais relevantes que discutem ou já discutiram tópicos afins a tese 

podem ser observados na tabela 1. É importante ressaltar que esta amostra de periódicos não 

restrigiu a revisão da literatura, mas foram destacados aqui pela afinidade com a tese, sendo 

identificados como potenciais meios de debate e continuação da pesquisa. No apêndice 13 

(artigos da tese publicados até o momento) tem-se a capa de um artigo publicado pelo 

pesquisador em uma das revistas previamente identificas na figura 1.  
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Título do Jornal Fator de Impacto Escopo Principal Afinidade Temática 

Applied Ergonomics 1.866 Destina-se a ergonomistas e a 
todos aqueles interessados em 
aplicar ergonomia / fatores 
humanos na concepção, 
planejamento e gerenciamento de 
sistemas técnicos e sociais no 
trabalho ou no lazer. 

Sistemas técnicos e 
sociais no trabalho 

International Journal of 
Industrial Ergonomics 

1.415 A revista geralmente cobre as 
seguintes áreas: ergonomia 
industrial e ocupacional, design 
de sistemas, ferramentas e 
equipamentos, medição e 
modelagem de desempenho 
humano, produtividade humana, 
humanos em sistemas 
tecnologicamente complexos e 
segurança. 

Ergonomia industrial e 
ocupacional 

International Journal of 
Operations & 
Production 
Management 

3.339 Estudos de pesquisa em cadeia de 
suprimentos, design de produto, 
inovação, gerenciamento de 
tecnologia, sistemas de 
informação, estratégia de 
negócios, comportamento 
organizacional e marketing. 

Comportamento 
organizacional 

International Journal of 
Organizational 
Analysis 

- O jornal centra-se na organização 
e suas formas passadas, presentes 
e futuras. Ele mantém uma ampla 
cobertura de tópicos: Teoria da 
organização; Comportamento da 
organização; Desenvolvimento 
da organização; Aprendizado 
organizacional; Ética, moral e 
espiritualidade. 

Ética, moral e 
espiritualidade 

Journal of 
Management, 
Spirituality & Religion 

- Dedicado para a divulgação de 
trabalhos, desenvolvimento de 
teorias, relatório das melhores 
práticas e o intercâmbio de idéias 
e debates em Gestão, 
Espiritualidade e Religião. 

Espiritualidade 

Journal of 
Organizational Change 
Management 

0.761 A cobertura inclui, mas não está 
restrita, a adaptação do 
planejamento estratégico à 
necessidade de mudança, 
pesquisa de liderança, 
responsabilidade pela 
implementação e 
acompanhamento de mudanças, 
psicologia da mudança e seu 
efeito na força de trabalho e na 
Gestão da Qualidade Total. 

Mudanças 
organizacionais 

Sustainability 2.075 Este jornal acadêmico 
interdisciplinar de acesso aberto 
discute à sustentabilidade 
ambiental, cultural, econômica e 
social dos seres humanos, 
oferecendo um fórum avançado 
para estudos relacionados à 
sustentabilidade. 

Sustentabilidade 
organizacional 

Tabela 1: Principais jornais afins a tese 
Fonte: Elsevier, Emerald e Taylor & Francis (2017)   
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2.2 Distúrbios de Saúde Mental: Ansiedade, Estresse e Depressão 

Os distúrbios de saúde mental são percebidos como alterações de pensamento, 

emoções e comportamento que ocasionam muito desconforto à pessoa (MARKON, 2017). As 

desordens mentais são causadas por interações complexas entre fatores físicos, psicológicos, 

sociais e hereditários (WANG, 2006). Dentre os distúrbios destacados nesta tese, têm-se: a 

ansiedade que gera um sentimento de pânico; o estresse que gera um sentimento de tensão; e a 

depressão que gera um sentimento de tristeza (ROELEN et al. 2012). 

Os prejuízos dos transtornos mentais para as empresas são diversos, como: aumento 

de turnover ; redução de horas trabalhadas e de produtividade; danos em 

equipamentos; aumento de custos com contratac , formac  e indenizac ; 

repercusões contra a imagem e reputac o da empresa; dentre outros (SCHMIDT, 2010). Para 

os trabalhadores os prejuízos abrangem todas as áreas da vida, diminuindo drasticamente a 

sua qualidade de vida pelos diversos desdobramemtos desencadeados pela desordem mental 

(KARASEK, 1997; KARASEK & THEORELL, 1990). 

As fontes das desordens mentais são bem diversificadas, entretanto, alguns modelos 

teóricos explicam de maneira simplificada os fatores geradores. Na figura 2, o modelo 

demanda-controle distingue quatro ti sicos de experiencias no trabalho, identificando 

duas zonas de alto potencial para desgastes psicológicos pela interac

 (eixo X) e de controle (eixo Y), segundo Araujo et. al (2003). 

 

 

Figura 2: Fatores estressores no trabalho 
Fonte: Araujo et al (2003)  
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2.3 Satisfação e Motivação: Atendendo às Necessidades Humanas 

A satisfação e a motivação são sentimentos autogerados a partir da reflexão subjetiva 

sobre o atendimento ou o potencial de atendimento de expectativas humanas (HOFFMAN, 

1999). A satisfação fala do prazer proveniente do atendimento das necessidades, enquanto a 

motivação reflete sobre o impulso para atender as necessidades percebidas (BYHAM, 1994). 

Para as organizações, a satisfação e a motivação no trabalho possuem 

desdobramentos positivos, como: produtividade, qualidade de vida, inovação e retenção de 

talentos (CHATZOPOULOU et al. 2015). Assim, a satisfação e motivação fazem grande 

repercursão na competitividade e sustentabilidade das organizações (AHMADI et al. 2014). 

A evolução das teorias de satisfação e motivação mostra uma tendência de atenção às 

necessidades humanas que contemplam a integridade do ser humano e suas aspirações e não 

apenas as questões diretamente relacionadas com a atividade laboral (FIGUEIREDO, 2012), 

conforme ilustrado na tabela 2. 
 

Autor O Lado da Satisfação O Lado da Motivação 
Taylor, 1900 S fator principal para a satisfação A motivação vem de recompensas ou punições 

financeiras. 

Mayo, 1933 F é preponderante para a 
satisfação 

A motivação vem da intereção social nos 
grupos informais 

Hoppock, 1935 O resultado medido em aspectos produtivos 
gera a satisfação 

A motivação vem do desempenho produtivo 

Maslow, 1954 O atendimento da necessidade predominante 
gera a satisfação 

A motivação vem da necessidade dominante 

Herzberg et al, 
1959 

O c
gera satisfação 

A motivação vem do locus interno 
(automotivação) e externo (higienico) 

McGregor, 1960 A interpretação subjetiva do trabalho gera 
satisfação 

A motivação vem da autoestima 

Porter, 1962 A autorealizac ) gera 
satisfação 

A motivação vem do bem estar de suas 
realizações 

Vromm, 1964 
a personalidade geram satisfação 

A motivação vem como reac
conquista de um resultado 

Hackman e 
Oldham, 1975 

Caracteristicas do trabalho geram satisfação A motivação vem de atividades com 
variedade, autonomia e significancia 

Bandler& 
Grindler, 1975 

A comunicação como fator principal para a 
satisfação 

A motivação vem de uma comunicação 
objetiva 

Locke, 1976 A avaliação subjetiva das experiências 
vivenciadas no trabalho gera satisfação 

A motivação vem 
positivas 

Orpen, 1981 O respeito aos valores pessoais como fator 
principal para a satisfação 

A motivação vem da prática dos valores 
pessoais no trabalho 

Quarstein et al, 
1992 internas gera a satisfação 

A motivação vem da harmonização da vida 

Tabela 2: Teorias sobre satisfação e motivação no trabalho 
Fonte: Figueiredo (2012) e Bueno (2002)  
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2.4 Espiritualidade: Uma Necessidade Humana 

A palavra espiritualidade é a composição da palavra espírito com os sufixos ―al‖ e 

―idade‖. Espírito tem origem no latim e significa ―sopro‖, que denota a ar expirado, mas 

semanticamente traz a idéia de vida (GUIMARÃES & AVEZUM, 2007). Já o sufixo ―al‖, de 

modo geral, remete a fenômo, enquanto que, o sufixo ―idade‖ comumente expressa habilidade 

(SAAD, 2001). A seguinte definição poderia ser esboçada com base na interpretação 

etimológica e gramatical: ―Espiritualidade é a habilidade de perceber o fenômeno da vida‖.  

Na busca e reflexão sobre a espiritualidade outros elementos podem ser considerados 

e definições mais específicas podem ser traçadas. Dentres elas a visão mais aceita estabelece a 

relação entre os seguintes elementos: vida, significado, divindade (PANZINI et al. 2007). 

Assim, a espiritualidade se manisfesta através da propensão humana de buscar um significado 

para a vida por meio de uma conexão com algo maior que si próprio (BALOG et al. 2014). 

É interessante ressaltar, assim como veremos no item 2.5 (Separação entre 

Espiritualidade e Religião) a vivência espiritual pode ou não estar vinculada a práticas 

religiosas (PEDRÃO & BERESIN, 2010). No entanto, a visão sobre espiritualidade para as 

principais religiões do mundo corrobora a relação dos três elementos citados acima (vida, 

significado e divino). Para as confissões religiosas mais expressivas, a espiritualidade reflete 

um modo de viver alinhado a aspirações elevadas, i.e, necessidades humanas construídas com 

parâmetros divinos (BADRINARAYANAN & MADHAVARAM, 2008). 

As discussões sobre espiritualidade apresentaram-se na história ocidental, 

predominantemente, dentro dos limites da religião (FITE et al. 2011). No meio científico o 

interesse pelo tema foi preterido devido, principalmente, à perspectiva epistemológica 

empírica que se atenta somente ao que pode ser mensuravelmente observado e experimentado 

(BANDSUCH, & CAVANAGH, 2005). Assim, a evolução deste tema no meio científico teve 

seu crescimento atrasado, porém a espiritualidade já apresenta relevância e amplitudade em 

diversos campos de estudos como: medicina; psicologia; ciências sociais; artes & 

humanidades; enfermagem; gestão de negócios e outros (vide apêndice 2 – bibliometria: 

métricas do tema espiritualidade). 
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2.5 Separação entre Espiritualidade e Religião 

A religião tem raiz em uma palavra que expressa reconexão, ou melhor, religar ou 

reestabelecer uma conexão (BROPHY, 2015). Isso presupõe uma conexão prévia, perdida ou 

negligenciada. Religare (religião) é um caminho para reconexão, no entanto, é preciso saber a 

quê ou a quem. A reconexão proposta pelas religiões é com o divino, a expressão de uma 

inteligência superior associada à criação e a existência (BROTHERIDGE & LEE, 2007). 

Neste processo de reconexão, a religião se manifesta como um guia para 

transcendência e contato com o divino. Os benefícios propostos por esta conexão dependem 

de cada religião, mas em todas elas, existe um caminho, isto é, uma orientação (BYRNE et al. 

2011). Essa perspectiva da religião, enquanto caminho, manifesta-se em um conjunto de 

sistemas culturais e de crenças, além de visões de mundo, que são responsáveis por atribuir 

propósito e significado para existência do indivíduo & humanindade, como também, 

estabelecer símbolos que relacionam a humanidade com seus próprios valores morais 

personificados na divindade (CAVANAGH & BANDSUCH, 2002). 

Os sistemas culturais que compõe a religião são basicamente um conjunto de rituais e 

padrões de comportamento que integram o indíviduo a coletivos identificados por instituições 

que promovem os valores humanos mais elevados, isto é, aqueles revelados pelo seu próprio 

Criador (DIDDAMS et al. 2005). Para isso, uma série de crenças a respeito do seu criador, 

sua criação e o relacionamento entre estes são organizadas como diretrizes. 

Como verdades reveladas por uma divindade – interpretadas por homens – estas 

diretrizes apóiam os rituais e os padrões de comportamentos a serem doutrinados pelas 

instituições religiosas (DRIVER, 2007). Assim, a partir da vivência da religião, os indivíduos 

passam a compor uma visão de mundo que transforma e dá significado a sua realidade 

(DUFFY, 2006). A principal fonte que alimenta esta visão de mundo vem da leitura e 

discussão de escrituras que retratam a vida de líderes – iluminados pela própria divindade – 

reponsáveis pelo caminho de reencontro com este poder superior (DUFFY et al. 2010). 

Estes líderes possibilitam a materialização da espiritualidade sobre a história de 

homens que se tornam exemplos a serem seguidos e imitados, pois vivem a mensagem que 

carregam (FAGLEY & ADLER, 2012). Isso permite que as religiões tomem um contorno 

palpável para os seus fiéis, tornando a tarefa de cuidar do seu próprio espírito tratável através 

da integração desta dimensão com a dimensão física, percebida pelo corpo e a mente. 
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Na tabela 3 podemos perceber a relação entre religião e liderança através dos homens 

que expressão um exemplo religioso, isto é, homens que através de suas vidas incorporaram 

os preceitos morais alinhados a um poder superior de ordem espiritual (Divino). Todos estes 

homens cumpriram o papel de trazer a mensagem de como reconectar-se com um criador que 

é onipresente, por isso, a vida destes homens traz ensinamentos de como lidar com tudo que 

compreende o mundo ao seu redor, isto é, seu eu interior, os seus semelhantes, a natureza, a 

criação, o universo, os seres espirituais e o divino (KRIGER & SENG, 2005). 

 
 Judaismo Cristianismo Islamismo Budismo Hinduismo 

Um Líder é Professor & 

Questionador 

Servo Servo Professor & 

Servo 

Servo 

O Exemplo Abraão Jesus Mohammed Budha Krishna 

Estilo de Liderança Trabalhando 

Significados 

Amor & Paz Incorporando 

os 99 Nomes 

(Atributos) de 

Deus 

Sendo um 

Exempo 

Exemplos & 

Histórias 

Validação Pessoal Vivência & 

Perseverança 

Fé Crença Meditação & 

Investigação 

Consciência & 

Percepção 

Fonte de Sabedoria Torah Bíblia Alcorão Investigação do 

Eu Interior 

&Abhidharma 

Upanashads & 

Bhagavad Gita 

Bases Morais Mishnah (610 

regras de 

comportamento) 

Virtudes Shari‘ah Adab 

& Lembrança 

de Casos 

Cila, Os 10 

preceitos & 

Atenção Plena 

Purusharthas 

(Objetivos de 

Vida) & 

Meditação 

Tabela 3: Comparando estilos de liderança entre as 5 maiores religiões do mundo 
Fonte: Kriger & Seng (2005) 

 

Desse modo, enquanto a religião é um sistema de crenças organizado, a 

espiritualidade por sua vez é uma experiência vivênciada pela pessoa ao atentar-se a questões 

que dão significado, propósito e coerência à sua existência (BIERLY et al. 2000). Assim, 

apesar da espiritualidade poder ser vivênciada de forma dissociada da religião, a religião 

permite a construção de uma epiritualidade organizada e balizada por crenças e líderes 

espirituais. (ELKINS et al. 1998). O que não diminui a importância de separar a 

espiritualidade da religião, pois a consciência sobre a espiritualidade traz aos indivíduos e 

coletivos a preocupação de que, assim como o corpo e a mente, o espirito requer cuidado 

(GOERTZEN & BARBUTO, 2001). 
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2.6 Espiritualidade no Ambiente de Trabalho 

A espiritualidade no local de trabalho pode se referir às tentativas de um indivíduo de 

viver seus valores mais plenamente no local de trabalho ou se referir às formas pelas quais as 

organizações se estruturam para apoiar o crescimento espiritual dos funcionários (NEAL, 

2000). O esforço desta tese é orientado para a segunda perspectiva, mais especificamente, 

para apoiar a estruturação de ambientes organizacionais que fomentem a satisfação do 

trabalhador pelo atendimento de suas necessidades espirituais. 

Neste tópico, a ênfase recai sobre as dimensões da espiritualidade no trabalho, uma 

vez que estas são fundamentais para a compreensão da perspectiva sobre espiritualidade 

utilizada na pesquisa. Entretanto, cabe ressaltar que a literatura atual permite a visualização de 

um panorama que vai além das dimensões da espiritualidade no trabalho abordando, por 

exemplo, suas potenciais contribuições e a contemplação de casos reais (KARAKAS, 2010). 

As dimensões da espiritualidade no local de trabalho foram discutidas por diversos 

autores, contudo o referencial teórico adotado nesta pesquisa foi evidenciado como 

predominante na literatura (HOUGHTON, 2016). Na tabela 4, pode-se observar a frequência 

das três dimensões apresentadas em trabalhos anteriores: Vida Interior, Propósito e Senso de 

Comunidade. 

 
Artigo Vida Interior Propósito Comunidade 
Ashmos & Duchon (2000) X X X 
Burack (1999)  X  
Fry (2003)  X X 
Giacalone & Jurkiewicz (2003)  X X 
Graber (2001) X   
Guillory (2000) X X  
Gupta, Kumar & Singh (2014) X X X 
Karakas (2010) X X X 
Kinjerski & Skrypnek (2006) X X X 
Kurth (2003) X X X 
Marques, Dhiman & King (2005) X X X 
Milliman, Czaplewski & Ferguson (2003)  X X 
Mirvis (1997)  X X 
Mitroff & Denton (1999) X  X 
Naylor, Willimon & Osterberg (1996)  X  
Neal (2000) X X X 
Neck & Milliman (1994)  X X 
Turner (1999) X   
Pawar (2009) X X X 
Petchsawang & Duchon (2009)  X X 

Tabela 4: Frequência das dimensões de espiritualidade na literatura 
Fonte: Houghton et. al. (2016) 
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Notadamente, os seres humanos são animais racionais que buscam significado, 

consequentemente, buscam significado em suas atividades laborais (BEYER, 1999). Além 

disso, por se relacionarem socialmente, há também no comportamento humano a preocupação 

com o pertencimento a grupos sociais (GARAVAN & DIMITROV, 2012). Esses dois 

atributos – significado e pertencimento – refletem anseios que se desenvolvem no âmbito de 

uma vida interna ou psique (GOLTZ, 2011). Ora, os indivíduos dão, naturalmente, ao seu 

trabalho uma dimensão espiritual na medida em que articulam no ambiente organizacional 

essas dimensões de seu modo de estar no mundo. 

O papel da empresa é, então, reconhecer que os funcionários têm uma vida interior 

que nutre e é alimentada por um trabalho significativo no contexto de uma comunidade 

(ASHMOS & DUCHON, 2000). As principais formas que as organizações atuais utilizam 

para lidar com a espiritualidade se dão através de líderes na instituição, cultura 

organizacional, políticas e design do trabalho (AL-HOSAINI & SOFIAN, 2015). 

Apesar disso, os esforços organizacionais neste tema ainda se mostram não 

planejados, mesmo com o aumento das evidências sobre as suas contribuições. As principais 

contribuições observadas na literatura dizem respeito a: produtividade (OSMAN-GANI et al. 

2013; CHAWLA, 2016); satisfação (TEJEDA, 2015; STURM & DELLERT, 2016); 

assiduidade (BELL-ELLIS et al. 2015; BEEHNER & BLACKWELL, 2016); engajamento 

organizacional (CHONGVISAL, 2012; MINER et al. 2015), comportamentos éticos 

(GHANBARNEJAD&MAJIDIAN, 2012; CHOBBASTI, 2014), redução do stress (ELPERN 

et al. 2005; WALKER, 2006); e liderança (FERNANDO&JACKSON, 2006; JAMES, 2007). 

Os principais relatos de estudos de casos sobre espiritualidade no ambiente de 

trabalho se passam em hospitais, por possuir ambiente e circusntâncias propícias à reflexão de 

questões existências (SANI et al, 2006; ALBUQUERQUE et al. 2014; MCKEE et al. 2011; 

CADGE & CATLIN, 2006). Outros estudos se passam em organizações orientadas a 

resultado, por serem ambientes com necessidade de uma forte liderança e espírito de equipe 

(CHAWLA & GUDA, 2010; LENKA et al. 2010; CHAWLA & GUDA, 2013). 

Por fim, a espiritualidade no local de trabalho é, então, sobre fomentar as 

oportunidades de crescimento pessoal, oportunidades de contribuir significativamente para a 

sociedade, como também, ser mais atento aos colegas, chefes, subordinados e clientes 

(GUPTA et al. 2014). Trata-se de suprir as suas necessidades de vida interior, propósito e 

comunidade. Para isso, os trabalhadores precisam encontrar um ambiente organizacional 

propício ao atendimento de suas necessidades espirituais.  
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3 METODOLOGIA 
3.1 Etapas da Pesquisa 

A metodologia utilizada é marcada por três grandes etapas: a primeira é a 

identificação dos fatores humanos de espiritualidade no ambeinte de trabalho a partir do 

método revisão bibliográfica sistemática; a segunda é a proposta de um modelo de 

espiritualidade no ambiente de trabalho com base nos fatores identificados; e a terceira é a 

aplicação do modelo em um estudo de caso. Na figura 3 as etapas de pesquisa são ilustradas. 

 

 
Figura 3: Etapas da pesquisa 

Fonte: Metodologia 

 

Nas seções a seguir cada uma destas três etapas será abordada separadamente. 

Contudo, antes de passar ao detalhamento das etapas, cabe ressaltar o enquadramento teórico 

desta tese, isto é, a pesquisa toma uma abordagem metodológica qualitativa combinando dois 

métodos: a modelagem teórica e o estudo de caso, apresentando um caráter exploratório. 

Além disso, destaca-se também a preocupação com a condução ética da pesquisa 

frente à organização escolhida para o estudo de caso. A todo o momento, a segurança da 

informação, bem como, a integridade da instituição e seus integrantes foram preservados. A 

pesquisa foi realizada com o consentimento formal da instituição e dos participantes, que 

pode ser consultado no apêndice 6 – termo de consentimento.  

Fundamentação

• Proposta de Pesquisa: identificação da situação problema e pré definição da abordagem 
metodológica

• Revisão da Literatura: fundamentação teórica dos principais eixos temáticos identificados
• Revisão Bibliográfica Sistemática: extração da literatura dos elementos essenciais para etapa de 

modelagem teórica

Modelagem

• Design do Modelo: estruturação do modelo com base nos elementos identificados na revisão 
bibliográfica sistemática

• Prototipagem: elaboração de um questionário como instrumento de pesquisa
• Testagem: validação do instrumento em uma amostra selecionada por conveniência

Aplicação

• Execução: aplicação do instrumento dentro do contexto de um caso real escolhido por 
conveniência

• Verificação Objetivista: análise do resultado da aplicação do instrumento de pesquisa
• Verificação Construtivista: entrevista com o gestor de pessoas da organização estudada
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3.2 Fundamentação Teórica: Bibliometria e Revisão 

Essa seção discute os três processos contidos na etapa de fundamentação teórica, isto 

é, os passos envolvidos durante a proposta de pesquisa, a revisão da literatura e a revisão 

bibliográfica sistemática, todos com o objetivo de fundamentar teoricamente a pesquisa. 

A proposta de pesquisa passou por um processo de compreensão da situação 

problema, bem como, da compreensão da evolução, relevância e abrangência do tema central: 

a espiritualidade. Para isso, primeiramente uma busca jornalística foi realizada em busca de 

compreender primeiramente a amplitude e profundidade da situação problema. 

De posse do tema da situação problema (isto é, ―distúrbios de saúde mental‖), 

conexões externas foram sendo mapeadas, como por exemplo: quais organizações têm 

competência para tratar do assunto; quais organizações estudam este tema; qual a magnitude 

do problema; e o quanto este tema está difundido. A partir destes questionamentos, uma 

compreensão mais aprofundada da situação problema foi alcançada. Os principais relatos e 

fragmentos desta pesquisa são apresentados no apêndice 1 – recortes jonalistícos, contudo o 

estrato é destacado a seguir: 

 A Organização Mundial da Saúde (OMS) é a principal fonte de dados sobre a 

questão das desordens mentais globalmente; 

 Os principais condutores de estudos sobre o tema são ógãos voltados à saúde, 

segurança do trabalho e seguridade social; 

 Segundo a OMS até 2020, a depressão será a doença mais incapacitante; 

 A discussão está disseminada em diversos níveis desde organizações 

internacionais ligadas ao trabalho, saúde e segurança até instuições de ensino, 

jornais e órgãos regionais. 

 

Depois dessa investigação, uma proposta de pesquisa foi elaborada com foco no tema 

―espiritualidade no ambiente de trabalho‖. Neste momento houve a preocupação de verificar a 

capacidade de abordar científicamente este tema. Para isso, um estudo bibliométrico foi 

conduzido focando na compreensão da evolução, relevância e abrangência do tema 

espiritualidade na literatura científica. O resultado deste estudo está detalhado no apêndice 2 – 

bibliometria, entretanto as principais contribuições são pontuadas a seguir: 
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 Nos últimos 20 anos, o tema espiritualidade tem crescido a uma taxa de 

aproximadamente 250 trabalhos a cada dois anos, hoje figura um patamar de 

1500 trabalhos por ano; 

 Os periódicos que mais trazem discussão sobre Espiritualidade têm também 

um alto teor de Religião, entretanto gestão e espiritualidade estão associadas 

em diversos periódicos; 

 Medicina, artes&humanidades, ciências sociais e psicologia são as quatro 

grandes áreas em que o tema espiritualidade vendo sendo discutido. 

 

Com o respaldo dos passos anteriores, pôde-se partir para a fundamentação teórica de 

um referencial teórico dos principais elementos temáticos discutidos na tese. Assim, os temas 

ergonomia, distúrbios de saúde mental, espiritualidade, satisfação e motivação foram 

estudados com o intuito de mapear as teorias prévias e marcar uma perspectiva sobre cada 

tema. Este processo foi realizado a partir de uma revisão de literatura convencional. 

Parametros como os autores seminais, a evolução teórica e o estado da arte foram 

considerados nesta revisão da literatura apresentada no capítulo 2. 

Depois disso, o último passo para fundamentação teórica da pesquisa consistiu na 

extração da literatura dos elementos essenciais para elaboração do modelo teórico. Para isso, a 

estratégia utilizada foi primeiramente a formação de um núcleo de partida para a revisão. Este 

conjunto inicial de artigos foi obtido a partir de refinamentos da população utilizada no 

processo bibliométrico do tema espiritualidade, composto por 20 mil publicações. 

O primeiro filtro de refinamento foi limitar os resultados para apenas publicações do 

tipo ―Article or Review‖. De forma conjunta, os resultados foram limitados às áreas de 

conhecimento ―Business or Economies‖. Ao final desta iteração chegou-se a 842 artigos. 

O segundo filtro limitou os resultados aos artigos que possuem as palavras 

―Workplace‖ e ―Job Satisfaction‖ em alguma parte do artigo, dado o destaque destas palavras 

no eixo temático da pesquisa. Com esta iteração chegou-se a 115 artigos. 

Por fim, um terceiro filtro foi utilizado com o intuito de resgatar artigos, dada a 

possibilidade de existir textos com as palavras ―Workplace‖ e ―Job Satisfaction‖ não 

classificados nas áreas de ―Business or Economies‖. Assim, a o segundo filtro foi aplicado 

sobre a população geral excluindo-se os artigos das áreas ―Business or Economies‖. Com esta 

iteração, outros 87 novos artigos foram identificados. 
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Este sistema de duas etapas, gerou uma priorização sobre os artigos provenientes da 

amostra da área de ―business‖ uma vez que estava-se buscando textos mais alinhados com a 

questão organizacional, No entanto o pesquisador não se furtou de garimpar textos fora deste 

eixo focal, onde os 87 textos também foram identificados. Assim, o núcleo de partida foi 

composto por 202 artigos oriundos destas duas amostras. O registro destes artigos encontra-se 

no apêndice 3 – revisão sistemática. O processo de refinamento da pesquisa até a chegada de 

um núcleo de partida para a revisão está ilustrado na figura 4. 

 

 
Figura 4: Formação do núcleo de partida da revisão sistemática 

Fonte: Scopus 

 

De posse do núcleo de partida (COSTA, 2010), partiu-se para o processo de extração 

da literatura dos elementos básicos do modelo, isto é, os fatores humanos de espiritualidade. 

Para isso, uma filtragem realizada pela leitura dos títulos e resumos permitiu eleger um grupo 

de 42 artigos para leitura completa. Entretanto, como nem todos os artigos tinham seu texto 

completo disponível gratuitamente, então, a amostra foi reduzida a 34 artigos. 

No passo seguinte, os 34 textos foram analisados através de técnicas de codificação 

utilizadas em estudos qualitativos para transformar textos, discursos ou situações em dados 

tratáveis (MILES et. al., 2014). Para isso, fragmentos dos artigos selecionados foram 

destacados, em seguida codificados, categorizados, agrupados e descodificados em fatores 

humanos de espiritualidade. As etapas deste processo podem ser observadas na figura 5. 
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Extração dos FHE da Literatura

Categorização AgrupamentoIdentificação

Leitura Dinâmica 
de Artigos da 

Pesquisa 
Bibliográfica

Definição de 
Categorias a partir 

da Literatura Agrupamento dos 
FHE por 

Similaridade

Recorte de 
Fragmentos 

Textuais

Codificação de 
Trechos em FHE

Codificação dos 
FHE em 

Substantivos 
Descritivos

Categorização dos 
FHE por Afinidade

Codificação dos 
Grupos em 

Substantivos 
Descritivos

Descodificação 
em FHE 

Resultantes

 

Figura 5: Extração dos fatores humanos de espiritualidade (FHE) 
Fonte: Metodologia 

 

O processo de extração dos fatores humanos de espiritualidade da literatura consistiu, 

simplificadamente, nos seguintes passos: identificar o maior número de fatores presentes na 

literatura, em seguida, agrupar e filtrá-los através de métodos de codificação. Neste processo 

os seguintes métodos foram utilizados: 

 Codificação Holística (atribui

fragmento maior): foi utilizado num primeiro momento para extrair a 

pluralidade de expressões dos fatores humanos de espiritualidade na 

literatura; 

 Codificação Descritiva (atribui

texto destacado): foi utilizado em um segundo momento para categorização 

dos fatores humanos de espiritualidade identificados inicialmente. As 

categorias utilizadas tiveram como base as dimensões da espiritualidade 

propostas por Ashmos & Duchon (2000). Este momento objetivou agrupar os 

fatores humanos de espiritualidade de acordo com um padrão temático; 

 Codificação Descritiva: foi utilizado em um terceiro momento para agrupar 

os fatores humanos de espiritualidade por critério de similiraridade e depois 

traduzi-los em apensa um fator resultante que expressasse a idéia central dos 

fatores agrupados. 
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3.3 Modelagem: Prototipagem e Testagem 

Essa seção discute os três processos contidos na etapa de modelagem teórica, isto é, 

o design do modelo, a prototipagem e a testagem. O design representou o processo criativo de 

organização e construção das relações entre os elementos identificados na revisão. Já a 

prototipagem vem como um método de verificação da relação entre as necessidades 

espirituais e as desordens mentais, enquanto que a testagem reflete a aplicação numa amostra. 

No passo de design do modelo preocupou-se em revisitar a situação problema e a 

proposta de pesquisa de modo que a construção do modelo se mantivesse coerente com a 

proposta de investigação. Depois disso, preocupou-se em revisitar a revisão bibliográfica 

sistemática com intuito de fortalecer a compreenção sobre os elementos componentes do 

modelo. De posse desse respaldo, partiu-se para o trabalho de esboçar a estrutura do modelo. 

Por fim, uma avaliação com objetivo de fortalecer a compreensão sobre o modelo foi 

realizada e em seguida consolidada para a etapa de prototipagem. Na figura 6 o processo de 

design do modelo está ilustrado. 

 

 
Figura 6: Processo de design do modelo 

Fonte: Metodologia 

 

No passo de prototipagem houve a preocupação de elaborar um instrumento capaz de 

testar a proposta de pesquisa. Para isso, o modelo foi revisitado buscando nuances das quais 

pudessem gerar idéias para proposta de um método de verificação. Dado o objetivo do 

protótipo de verificar a relação entre os elementos espirituais e as desordens mentais, optou-se 

por um instrumento que coletasse a percepção das pessoas frente a estes elementos. Dentre as 

possibilidades escolheu a estrutura de um questionário fechado pela praticidade tanto de 

aplicação quanto de análise dos dados. 

Em seguida, as perguntas do questionário foram elaboradas de modo a verificar 

individualmente cada um dos elementos identificados na revisão. A escala de resposta 

escolhida objetivou a compatiblidade com as perguntas. Por último, uma revisão do protótipo 

foi realizada, por um pequeno grupo de pessoas, que inicalmente respondeu as questões e 
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depois fez uma leitura crítica das possiblidades de alteração no questionário. Alguns pontos 

foram ajustados depois desta revisão e o questionário foi consolidado para a etapa de 

testagem. O processo de prototipagem está ilustrado na figura 7, enquanto que o protótipo 

pode ser consultado no apêndice 4 – protótipo. 

 

 
Figura 7: Processo de prototipagem 

Fonte: Metodologia 

 

Dentro do processo de prototipagem, a definição das perguntas e escala precisam ser 

explorados mais detalhadamente. No caso da difinição das perguntas, os elementos extraídos 

da literatura foram transformados em questões de modo a aderir o modelo de Kano. Esta 

opção orientou a construção das perguntas e também a definição da escala. Ao construir as 

perguntas segundo o modelo de Kano, os participantes foram expostos a uma simulação da 

viviência ou não dos elementos analisados. A lógica de construção das perguntas do 

questionário é ilustrada na figura 8. 

 

 

Figura 8: Lógica de construção das perguntas do protótipo 
Fonte: Metodologia 

 

As questões foram construídas de modo bivalentes, isto é, para a mesma variável a 

que se propõe aferir, duas perguntas são elaboradas: uma funcional e outra disfuncional. 

Conforme propõe o modelo de Kano, os participantes respondem sobre como se sentem na 

presença de uma determinada situação, e em seguida respondem como se sentem na ausência. 

 

Revisitar 
Modelo

Definição do 
Instrumento

Definição das 
Perguntas e 

Escala

Revisão e 
Consolidação 
do Protótipo



29 
 

A definição da escala também foi orientada pela lógica do modelo de Kano. Este 

modelo possui uma escala predefinida e por isso foi utilizada inicialmente no protótipo. 

Entretanto, na revisão do protótipo foi constatado que a escala do modelo de Kano, que foi 

traduzida de forma literal, estava sendo mal compreendida. Houve, então, a necessidade de 

reformulação da escala priorizando a questão semântica e não a tradução literal. Na tabela 5, a 

adaptação semântica realizada na escala pode ser observada. 

 

Modelo de Kano Tradução Literal Tradução Semântica 

Like Gosto que seja assim Gera-me satisfação 

Must-be Deveria ser assim Agrada-me, mas não gera satisfação 

Neutral Fico Neutro É-me indiferente 

Live-with Posso aceitar que seja assim Desagrada-me, mas não gera insatisfação 

Dislike Não gosto que seja assim Gera-me insatisfação 

Tabela 5: Adaptação semântica da escala de resposta 
Fonte: Metodologia 

 

Por fim, chegou-se ao processo de testagem do protótipo. Para isso, o primeiro 

movimento foi de seleção da amostra, onde por conveniêcia foi escolhido com amostra o 

grupo de alunos mestrandos e doutorandos do programa de pós-graduação em engenharia de 

produção da Universidade Federal Fluminense. Em seguida, foram enviados convites 

individuas com o endereço eletrônico para resposta do questionário. O questionário e as 

respostas foram hospedados virtualmente pelo serviço da Google, onde houve uma tabulação 

automática dos dados. Por último, os dados foram analisados segundo o modelo de Kano. O 

processo de testagem do protótipo é ilustrado na figura 9. 

 

 
Figura 9: Processo de testagem 

Fonte: Metodologia 
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3.4 Aplicação: Questionário e Entrevista 

Esta seção discute os três processos contidos na etapa de aplicação, isto é, os passos 

envolvidos durante a execução, verificação objetivista e verificação construtivista. A 

execução se refere à aplicação do questionário no ambiente de trabalho escolhido para estudo 

de caso. A verificação objetivista reflete a análise dos dados coletados na aplicação do 

questionário. A verificação subejtiva diz respeito à entrevista com o gestor de pessoas sobre o 

ambiente de trabalho estudado e também sobre a aderência do modelo ao contexto do caso. 

O processo de execução começa com a seleção do ambiente para o estudo de caso, 

onde a partir de uma análise prévia das possibilidades optou-se por uma instituição que 

apresentasse um ambiente de trabalho potencialmente estressante. Uma vez escolhida a 

instituição de interesse foi necessário um contato para agendamento de uma reunião de 

apresentação da proposta de pesquisa. Uma reunião com o gestor responsável foi agendada, 

onde a pauta incluiu, mas não se limitou a: apresentação da proposta de pesquisa; definição do 

escopo de atuação do pesquisador; acordo de segurança da informação e respeito à integridade 

da instituição. Tendo firmado o acordo de consentimento partiu-se para a aplicação dos 

questionários, onde os respondentes também participaram de um acordo de consentimento 

individual a respeito do uso das informações fornecidas. O principal acordo firmado com os 

respondentes foi de não relacionar as respostas ao nome do respondente, garantindo assim o 

anonimato das respostas. Este processo está ilustrado na figura 10. 

 

 
Figura 10: Processo de execução 

Fonte: Metodologia 

 

A verificação objetivista é chamada assim, pois leva a pesquisa a conclusões a partir 

de um caso específico. Neste processo preocupou-se em atingir a amostra mínima para 

validação estatística dos resultados (HAIR et al. 2009). Alcançada a amostra mínima, partiu-

se para a tabulação das respotas, onde todos os dados foram organizados e consolidados em 

uma planilha Excel. Antes de processar os dados, houve a preocupação de validá-los através 

do Alfa de Cronbach, um coeficiente capaz de medir a qualidade dos dados. Em seguida os 
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dados foram processados de acordo com o modelo de Kano para interpretação dos dados. Por 

fim, as informações foram apresentadas no capítulo de resultado com apoio de gráficos 

ilustrativos. Os dados coletados podem ser consultados no apêndice 8 – registro dos dados 

coletados. O processo de verificação objetivista está ilustrado na figura 11. 

 

 
Figura 11: Processo de verificação objetivista 

Fonte: Metodologia 

 

A validação dos dados segundo o alfa de Cronbach foi calculado através da equação 

[1] (Cronbach, 1951), onde  é a variância relacionada a cada questão,  é a variância da 

soma das respostas de cada respondente e k é o número de questões. 

 

      [1] 

 

Este coeficiente leva em consideração uma propriedade inerente ao padrão de resposta 

da amostra: a variabilidade das respostas. Cronbach propôs que este coeficiente era capaz de 

quantificar a relação entre a variância de cada pergunta e a variância total do questionário, de 

forma a validar o seu resultado. O valor mínimo de alfa capaz de garantir a consistência 

interna de um questionário é de 0,80. Já o valor máximo esperado é de 0,95, uma vez que 

valores superiores podem significar a redundâncias de itens. Por isso os valores preferidos de 

alfa estão no intervalo entre 0,85 e 0,90 (STREINER, 2003). 

O processamento dos dados segundo Kano consistiu em um paralelo teórico criado 

entre dois sistemas: o sistema usualmente analisado, consumidor-atributo-produto; e o sistema 

desta pesquisa, trabalhador-elementos do modelo-ambiente de trabalho. No contexto original 

o modelo possui o intuito de explicar a tendência de comportamento dos consumidores em 

relação às características de um produto através da relação entre duas variáveis: a satisfação 

do consumidor e a funcionalidade de um atributo do produto. (KANO, 1984). A figura 12 

ilustra estas tendências segundo as categorias propostas pelo modelo. 
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Figura 12: Categorias do modelo de Kano 
Fonte: Kano (1984) 

 

A partir da análise destas duas variáveis o modelo de Kano propõe categorias para 

classificação dos atributos. Nesta pesquisa, as categorias expressão os principais padrões de 

variação do nível de satisfação do trabalhador, frente à variação do desempenho do atributo 

analisado no modelo. As categorias mapeadas pelo modelo são (KANO, 1984): 

 Obrigatório (O): se o atributo for funcional, não aumenta o nível de satifação, 

pois é tido como básico. Se o atributo for disfuncional gera insatisfação, pois 

é o mínimo que se espera; 

 Unidimensional (U): o nível de satisfação gerada por este tipo de atributo é 

proporcional a funcionalidade, pois este é desejado frente ao seu custo-

benefício. A insatisfação é proporcional a disfunção pelo mesmo motivo; 

 Atrativo (A): a funcionalidade deste atributo gera uma satisfação mais que 

proporcional, pois é tido como um diferencial. Já a sua disfunção não gera 

insatisfação, pois não é algo esperado; 

 Reverso (R): nesta categoria a funcionalidade do atributo gera insatisfação, 

pois é um atributo presente em referenciais comparativos que é tido como não 

necessário. Já quando disfuncional gera satisfação, pela mesma razão; 

 Indiferente (I): o atributo nesta categoria não contribui para a satisfação nem 

para a insatisfação, independente do nível de funcionalidade, pois é um 

atributo que não recebe atenção; 

 Questionável (Q): este resultado indica que a questão foi descrita 

incorretamente ou uma resposta ilógica foi dada. 
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É interessante ressaltar que a classificação dos atributos é feita a partir da percepção 

dos respondentes. Isto se dá através de um instrumento, comumente, um questionário que 

articula duas questões para cada elemento testado. Desse modo, a percepção quanto à 

compreensão do respondente sobre o elemento em questão é classificada segundo o padrão da 

tabela 6. Para melhor compreensão desta tabela vale revisitar a figura 8 que ilustra a lógica de 

construção das perguntas do questionário e a tabela 4 que apresenta a escala de resposta. 

 

 Resposta Disfuncional 

Satisfaz Agrada Neutro Desagrada Insatisfaz 

Resposta 
Funcional 

Satisfaz Q A A A U 

Agrada R N N N O 

Neutro R N N N O 

Desagrada R N N N O 

Insatisfaz R R R R Q 

Tabela 6: Classificação dos elementos a partir das repostas indivíduais 
Fonte: Matzler et. al (1996) 

 

Contudo, para que se obtenha a classificação final de um atributo é preciso 

consolidar as respostas dos diversos respondentes consultados. O método de agregação 

utilizado nesta pesquisa foi o dos coeficientes de satisfação e insatisfação apresentados nas 

equações [2] e [3] (BERGER et al. 1993). 

 
CS = (%A + %U)       [2] 

     (%A + %U + %O + %N)      

 

CI = (%U+%O) * (-1)       [3] 
   (%A + %U + %O + %N)      

 

A partir da combinação do resultado destes dois coeficientes chega-se a classificação 

final do elemento avaliado. Dado o caráter percentual dos coeficientes, o resultado varia 

dentro de um intervalo entre 0 e 1 para a satisfação e entre 0 e -1 para a insatisfação. A análise 

do resultado pode ser realizada através de uma análise gráfica ou de intervalos. A análise 

gráfica se dá pelo posicionamento do elemento em um dos quadrantes formado pela divisão 

dos intervalos. A divisão dos intervalos depende do rigor do analista para classificação dos 

elementos. Nesta pesquisa utilizou-se como referência um intervalo mais rigoroso de 0,7 para 
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o coeficiente de satisfação e -0,3 para o coeficiente de insatisfação (TONTINI, 2003). A 

formação dos intervalos pode ser observada em um gráfico na figura 13. 

 

Figura 13: Quadrantes para classificação dos elementos 
Fonte: Metodologia 

 

Por fim, o processo de verificação construtivista foi chamado assim dado às conclusões 

tiradas sobre a percepção do gestor entrevistado. Neste processo o primeiro passo consistiu da 

elaboração de um roteiro de entrevista semi-estruturado, isto é, com algumas perguntas 

prontas, porém com a possibilidade de inclusão de perguntas dada a demanda do pesquisador. 

Em seguida foi necessário um agendamento com o gestor responsável. A entresvista foi 

realizada, depois, todo o texto falado foi transcrito e registrado no apêndice 10. O 

processamento das informações fornecidas durante a entrevista foi realizado através de 

técnicas de codificação. de codificac  elementrares foram utilizados como: o 

descritivo (i.e, ); de citac (i.e, 

 do  participante o usadas como ); e de processo (i.e, utiliza 

gerúndios para destacar processos). A figura 14 ilustra este processo de verificação. 

 

 
Figura 14: Processo de verificação construtivista 

Fonte: Metodologia  

Elaboração das 
Perguntas

Agendamento e 
Realização da 

Entrevista
Transcrição das 

Falas
Processamento 
e Apresentação



35 
 
3.5 Limitações da Pesquisa 

As limitações da pesquisa compreenderam os pontos de atenção metodológica. 

Assim, as limitações foram abordadas segundo os pontos de atenção inerentes as escolhas 

realizadas durante a investigação. Na tabela 7 os principais pontos de atenção são destacados. 

 

Etapa Passo Ponto de Atenção Limitação 

Fundamentação Proposta de 

Pesquisa 

Abordagem A escolha por um desenho de pesquisa qualitativo 

limita as conclusões ao nível qualitativo 

 Revisão da 

Literatura 

Escopo& 

Profundidade 

A escolha dos temas para revisão e do referencial 

adota limitam a pesquisa a uma determinada 

perspectiva teórica 

 Revisão 

Bibliográfica 

Sistemática 

Filtragem& 

Codificação 

A escolha dos parâmetros para refinamento das buscas 

limitou o conjunto de artigos acessados pela pesquisa, 

enquanto que os parâmetros adotados na codificação 

limitaram o teor dos resultados alcançados pela revisão 

Modelagem Design do 

Modelo 

Design&  

Referencial 

A escolha por um processo criativo de modelagem 

limitou o resultado à subjetividade do pesquidor, como 

também, ao referencial teórico adotado e aos 

elementos essenciais identificados previamente pela 

revisão bibliográfica sistemática 

 Prototipagem Constructo&    

Escala 

A escolha de um questionário como instrumento de 

verificação limitou o resultado às questões fechadas do 

instrumento, enquanto que a escala escolhida limitou o 

resultado à métrica definida 

0 Testagem Amostra A escolha por uma amostragem por conveniência 

limitou o teste a um contexto muito homogêneo 

Aplicação Execução Amostra A escolha da amostra por intenção limitou a pesquisa 

ao contexto do caso de interesse 

 Verificação 

Objetivista 

Constructo& 

Amostra 

A escolha do questionário como instrumento de 

verificação limitou o resultado às questões fechadas do 

instrumento, enquanto que a escala escolhida limitou o 

resultado à métrica definida 

 Verificação 

Construtivista 

Constructo& 

Amostra 

A escolha da entrevista semi-estruturada limitou os 

resultados ao direcionamento predefinido pelas 

perguntas elaboradas, enquanto que a amostra singular 

limitou a abrangência e diversidade da discussão 

Tabela 7: Limitações metodológicas da pesquisa 
Fonte: Metodologia  



36 
 
4 RESULTADOS 
4.1 Os doze Fatores Humanos de Espiritualidade 

De posse da amostra de artigos para a revisão, o pesquisador pôde realizar a leitura 

completa dos textos buscando fragmentos que surportassem a extração de fatores humanos de 

espiritualidade (FHE). O processo de extração de FHE da literatura esta registrado nas tabelas 

disponíveis nesta seção conforme os passos apresentados no capítulo de metodologia. 

O critério de identificação dos fragmentos de textos passíveis de codificação em 

fatores humanos de espiritualidade foi previamente parametrizado. Como padrão para 

identificação de fragmentos utilizou-se trechos que expressassem definições ou conclusões 

sobre espiritualidade. Para introdução de fatores (i.e, código) utilizou-se a perspectiva da 

necessidade espiritual. 

A primeira etapa do processo de extração de fatores humanos de espiritualidade pode 

ser observada na tabela 8. Nesta tabela têm-se os fatores humanos extraídos dos artigos 

revisados. Em cada fragmento textual observa-se um recorte em negrito que representa a 

marcação do sistema de codificação, onde as palavras destacadas desdobram-se no fator 

humano de espiritualidade. Cada trecho destacado em negrito corresponde à identificação de 

um FHE. Para correspondênica do trecho com o FHE identificado utilizou-se uma listagem 

numérica. Além disso, na tabela 8 têm-se as informações bibliométricas de autor, ano e título 

dos artigos como referência. 

 

Autor Ano Título Fragmento do Texto FH Espiritualidade 

Ahmad A., 
Omar Z. 

2014 Reducing deviant 
behavior through 
workplace spirituality 
and job satisfaction 

(1) Harrington (2004) ―spirituality is about employees 
sharing and experiencing some common 
attachment, attraction, and togetherness with each 
other within their work unit and the organization as a 
whole‖ (pp. 33-34). 
 
(2)(3)(4) Ashmos and Duchon (2000) identified seven 
dimensions of spirituality. However, three of these 
dimensions, namely having a deep sense of purpose 
in one’s work or ―meaningful work‖ (individual 
level), having a deep connection to others or a ―sense 
of community‖ (group level), and experiencing a 
strong sense of ―alignment with the organization’s 
values‖ (organization level) have been considered as 
important in earlier studies 

(1) Tarefas e objetivos 
compartilhados com a 
equipe 
 
(2) Relevância na 
contribuição de seu 
trabalho para sua própria 
vida  
 
(3) Relevância na 
contribuição do seu 
trabalho para sua equipe 
 
(4) Relevância na 
contribuição do seu 
trabalho pra organização 

Albuquerque 
I.F., Cunha 
R.C., Martins 
L.D., Sá A.B. 

2014 Primary health care 
services: Workplace 
spirituality and 
organizational 
performance 

(5) Inner life. Inner life means that, in addition to 
physical, emotional, and cognitive needs, employees 
have spiritual needs at work. According to Duchon 
and Plowman (2005), inner life encompasses the 
spiritual dimension of a person‘s self-concept, as well 
as social identity linked to the organization, and 
especially the work unit, which may allow for the 
expression of that self-concept.  

(5) Conexão da sua auto-
imagem com a imagem da 
organização 
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Autor Ano Título Fragmento do Texto FH Espiritualidade 

 (6) Duchon and Plowman (2005) refer to job 
enrichment as a way to enhance meaningful work, 
which must also include what employees consider to 
be important in life and able to provide a sense of 
joy.  
 
(7) Sense of community. The feeling of belonging to 
a community is part of what enhances the spirituality 
at work, as it allows ―high quality connections‖ 
(Dutton and Heaphy, 2003). 

(6) Clima organizacional 
leve propício a expressão 
da alegria 
 
(7) Presença de qualidade 
no tempo de companhia 
compartilhada 

Altaf A., 
Awan M.A. 

2011 Moderating Affect of 
Workplace Spirituality 
on the Relationship of 
Job Overload and Job 
Satisfaction 

(8) Spirituality could, therefore, be defined as an 
extent of satisfaction, meaning, or direction that can 
be achieved by performing a particular task, either 
religious or societal that results in a betterment of 
self and others.  
 
(9) Six components workplace spirituality effects of 
workplace spirituality: sustainability, values 
contribution, prizes creativity, cultivates inclusion, 
develops principles, and promotes vocation.  

(8) Evolução da 
dificuldade das tarefas 
 
(9) Perspectiva de 
continuidade do trabalho 
até um encerramento 
programado 

Azad 
Marzabadi E., 
Niknafs S. 

2014 Organizational 
spirituality and its role 
in job stress of military 
staff 

(10) …espiritualidade sentido profundo e intuitivo de 
interdependência e interrelação entre o ser humano 
e o mundo em que ele vive. 

(10) Percepção de 
interdependência em tudo 
que se vive  

Baran BE., 
Shanock LR., 
Miller LR. 

2011 Advancing 
Organizational Support 
Theory into the 
Twenty-First Century 
World of Work 

(11) …a healthy employee–employer relationship 
fulfills important socio-emotional needs for workers 
and thus may enhance employee well-being as 
indicated by variables such as reduced strain, 
increased job-related affect such as positive mood 
and job satisfaction, as well as safety.  

(11) Atenção a 
necessidades sócio-
emocionais (e.g., no 
âmbito social, orientação 
para problemas familiares, 
no âmbito emocional, 
encorajamento) 

Chawla V., 
Guda S. 

2010 Individual spirituality 
at work and its 
relationship with job 
satisfaction, propensity 
to leave and job 
commitment 

(12) Identifying oneself with the spirit is Spirituality. 
The most prominent feature of spirituality is oneness 
with all beings in the universe, and therefore, 
Krishnan (2008) conceptualized spirituality as 
oneness with all other beings.  

(12) Percepção da 
coexistência e unidade de 
um todo 

Cunha MP, 
Rego A, 
Oliveira TD. 

2006 Organizational 
Spiritualities: An 
Ideology-Based 
Typology 

(13) The fulfillment of spiritual needs in the 
workplace has been associated with principles based 
on spirituality, ethics, and values that may guide the 
daily actions and decisions of an organization‘s 
members (Burroughs & Eby, 1998). 

(13) Valores que guiem 
ações e decisões 

Daniel J.L. 2015 Workplace spirituality 
and stress: Evidence 
from mexico and US 

(14) A theory that can explain the phenomenon of 
spirituality in the workplace is the theory of 
humanocracy (Aldridge et al., 1982). According to 
this theory, employees develop an adaptation to high 
levels of bureaucracy, called bureau-neurosis, which 
is inevitable but can be offset if human needs within 
the organization are considered. 

(14) Pessoalidade nas 
relações de trabalho 

de Klerk J.J. 2005 Spirituality, meaning in 
life, and work wellness: 
A research agenda 

(15) From the multiple definitions of spirituality, 
three main themes seems to be prevalent in the 
definition of spirituality; most definitions relate 
spirituality seems meaning in life, a sense of unity 
with the universe and the awareness of "life force." 

(15) Contemplação da 
força e beleza da vida 

Doram K., 
Chadwick 
W., Bokovoy 
et. al. 

2017 Got spirit? the spiritual 
climate scale, 
psychmetric properties, 
benchmark and future 
directions 

(16) During these times of high burnout and low 
engagement, health care workers want to ―bring their 
whole selves‖ to work, through recognition and 
acceptance of their spirituality. 

(16) Ambiente 
organizacional que aceite 
a expressão de fraquezas e 
vulnerabilidades 

Duchon D., 
Plowman DA. 

2005 Nurturing the spirit at 
work: Impact on work 
unit performance 

(17) The view of Mitroff et al. (1994) on the meaning 
at work takes a humanistic/social responsibility 
direction but, it is based in the notion that people and 
organizations want and need to be engaged in 
matters of importance in a context larger than 
economic matters. 

(17) Engajamento em 
questões comunitárias/ 
sociais 
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Ghazzawi 
I.A., Smith 
Y., Cao Y. 

2016 Faith and job 
satisfaction: Is religion 
a missing link? 

(18) According to Plantinga and Tooley (2008), the 
religions of the world center around three major 
conceptions of deity: deity as the forces of nature/the 
universe, deity as humanity, and deity as a being 
separate from and in authority over nature and 
humanity. Many religions are a synchronistic blend of 
these concepts.  

(18) Reconhecer a 
espiritualidade na 
humanidade e natureza 

Hayashi Jr P. 2016 Tattvabodha and the 
hierarchical necessity 
of Abraham Maslow 

(19) The seventh level is the self-actualization need. 
For Maslow, this last level would have a level of 
independence from the biological body and 
represents a higher purpose for the person’s own 
life. Making something he/she loves, believes in and 
that is able to transcend the work-pain dichotomy 
(Maslow 1965).  
 
(20) Finally, there is the last level, represented by the 
transcendence need, which represents ―connecting 
to something beyond the ego or to help others find 
self-fulfillment and realize their potential‖ (Littrell 
2011, p. 41).  

(19) Desenvolvimento e 
auto-conhecimento 
integral (i.e., físico, 
emocional, espiritual, 
social e organizacional) 
 
(20) Criação de um legado 
(e.g., contribuição para as 
gerações futuras) 

Houghton 
J.D., Neck 
C.P., 
Krishnakumar 
S. 

2016 The what, why, and 
how of spirituality in 
the workplace revisited: 
a 14-year update and 
extension 

(21) For example, Mitroff and Denton (1999, 83) 
define spirituality as ―[t]he basic feeling of being 
connected with one‘s complete self, others and the 
entire universe.‖  

(21) Percepção de 
pertencimento e conexão 
consigo, com as pessoas e 
com o universo.  

Jurkiewicz 
C.L., 
Giacalone 
R.A. 

2004 A values framework for 
measuring the impact 
of workplace 
spirituality on 
organizational 
performance 

(22) (Anderson, 2000; Friedman et al., 1998; Brandt, 
1996; Whyte, 1994), they nonetheless depend upon 
their workplaces for primary links to other people 
(Jurkiewicz et al., 1998) as well as for their social 
identity (Cartwright and Cooper, 1997).  

(22) Percepção de uma 
identidade social 

Kessler V. 2017 ‗Visionaries … 
psychiatric wards are 
full of them‘: Religious 
terms in management 
literature 

(23) There McKnight ([1984] 2005:165) defined 
spirituality as ‗an animating life force, an energy that 
inspires one toward certain ends or purposes that 
go beyond self‘. 
 
(24) Kiefer and Senge (1999:26, 2005:90) introduced 
the Greek word metanoia with the explanation 
‗meaning a fundamental shift of mind‘, and added 
the following information: ‗This term was used by 
early Christians to describe the reawakening of 
intuition and vision‘. […] Metanoia means a 
turnaround, that is, a U-turn in life, starting with the 
insight that one has gone the wrong way.  
 
(25) Leaders should have a clear vision of the future 
state of their organisation, and this has to be an 
attractive and realistic image. […] In this context, 
‗vision always deals with the future. Indeed, vision is 
where tomorrow begins‘ (Nanus 1992:8). 
 
(26) Kawasaki (1991:4) provides a clear definition: 
‗Evangelism is the process of selling a dream‘, and 
immediately connects it with another religious term, 
‗vision‘: ‗Selling a dream means transforming a 
vision – that is, an insight, that is not yet perceptible 
to most people‘. 

(23) Clareza de um 
propósito para além de si 
 
(24) Mentalidade flexível 
orientada a busca da 
verdade 
 
(25) Visão clara de um 
futuro realista 
 
(26) Tradução de ideais 
em imagens 

Kinjerski V., 
Skrypnek BJ. 

2008 The Promise of  
Spirit at Work  
Increasing Job 
Satisfaction and 
Organizational 
Commitment and 
Reducing Turnover and 
Absenteeism in Long-
Term Care 

(27) Spirit at work can be defined as a distinct state 
characterized by profound feelings of well-being, a 
belief that one is engaged in meaningful work that 
makes a contribution and involves a sense of 
connection to others and common purpose, and an 
awareness of a connection to something larger than 
oneself (Ashmos & Duchon, 2000; Kinjerski & 
Skrypnek, 2004, 2006; Mitroff & Denton, 1999). 

(27) Pensamento e postura 
positiva 
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Kolodins 
RW.,Giacalon
e RA., 
Jurkiewicz 
CL. 

2008 Workplace Values and 
Outcomes: Exploring 
Personal, 
Organizational, and 
Interactive Workplace 
Spirituality 

(28) Given that the relationship between values and 
organizational culture and important work 
outcomes is well-established (e.g., Deal and 
Kennedy, 1982; Meglino et al., 1989), how workers 
view organizational spirituality likely impacts their 
work attitudes, beliefs, satisfaction, and personal 
capacities to meet work challenges (Giacalone and 
Jurkiewicz, 2003).  

(28) Congruência entre 
valores pessoais e a 
cultura organizacional 

Kumar V., 
Kumar S. 

2014 Workplace spirituality 
as a moderator in 
relation between stress 
and health: An 
exploratory empirical 
assessment 

(29) There is a general agreement that workplace 
spirituality is driven by people desiring to live 
integrated lives; who are no longer satisfied to park 
their faith, tradition or identity at the door when they 
go in to work, any more than they are willing to 
deny or sublimate their ethnicity, race, gender, or 
sexual orientation (Miller, 2007).  
 
(30) Nash found three components for the definition 
of spirituality present in most literature: the inner self, 
forces greater that the individual, and a search for 
significance in everyday life, including 
benevolence (p. 17). 

(29) Ambiente 
organizacional que aceite 
a expressão da 
individualidade e sua 
pluralidade de gostos e 
opções 
 
(30) Reconhecimento do 
valor de cada dia 
diariamente (e.g., pela 
produtividade, 
tranquilidade, bondade 
dentre outros) 

Kutcher E.J., 
Bragger J.D., 
Rodriguez-
Srednicki O., 
Masco J.L. 

2010 The role of religiosity 
in stress, job attitudes, 
and organizational 
citizenship behavior 

(31) Perceived freedom to express one‘s religious 
identity can be seen as the organization’s 
acceptance and appreciation of employees, and 
may allow a person to more effectively deal with 
stressors and maintain job and life satisfaction.  

(31) Reconhecimento 
institucional do valor do 
colaborador 

Lazar A. 2010 Spirituality and job 
satisfaction among 
female Jewish Israeli 
hospital nurses 

(32) Koenig et al. (2001, p. 18) offered the following 
definition: ‗Spirituality is the personal quest for 
understanding answers to ultimate questions 
about life, about meaning, and about relationship to 
the sacred or transcendent, which may (or may not) 
lead to or arise from the development of religious 
rituals and the formation of community‘. 

(32) Reflexão sobre 
questões existenciais 

Marques J.F. 2006 The spiritual worker: 
An examination of the 
ripple effect that 
enhances quality of life 
in- and outside the 
work environment 

(33) Spirituality in the workplace is an experience of 
interconnectedness and trust among those involved in 
a work process, engendered by individual goodwill; 
leading to the collective creation of a motivational 
organizational culture, epitomized by reciprocity 
and solidarity; and resulting in enhanced overall 
performance, which is ultimately translated in lasting 
organizational excellence (Marques, 2005, p. 283).  
 
(34) …tolerance, respect, and acceptance of other 
religious and spiritual traditions;  promoting a 
pluralistic, non-coercive, and non-degrading working 
environment; and discussion of religious and 
spiritual harmony in the workplace. 

(33) Ambiente 
organizacional que apoie 
o desenvolvimento 
motivacional e a boa 
vontade 
 
(34) Aceitação da 
pluralidade religiosa e 
crenças (i.e., não buscar a 
convencimento às suas 
crenças) 

Marschke E., 
Preziosi R., 
Harrington 
W.J. 

2011 How sales personnel 
view the relationship 
between job 
satisfaction and 
spirituality in the 
workplace 

(35) …organizations which identify themselves as 
spiritual have employees who: are less fearful of their 
organizations; are less likely to compromise their 
basic beliefs and values in the workplace; perceive 
their organizations as being significantly more 
profitable; and, report that they can bring 
significantly more of their complete selves to work, 
especially their creativity and intelligence. 

(35) Respeito às crenças e 
valores básicos de cada 
indivíduo (i.e., não 
pressionar ou persuadir 
colaboradores à atividades 
contra seus valores) 

McCormick 
DW. 

1994 Spirituality and 
Management 

(36) It can be most characteristically described as the 
inner experience of the individual when he senses a 
Beyond, especially as evidenced by the effect of this 
experience on his behavior when he actively attempts 
to harmonize his life with the Beyond[3, p. 22].  
 
(37) …an institutional connotation. It meant 
practicing rituals, adhering to dogma, and attending 
services. Spirituality...had more to do with life‘s 
deeper motivations and an emotional connection to 
God[4, p. 13]. 

(36) Harmonização da 
vida com seus valores 
básicos 
 
(37) Conexão emocional 
com o seu Deus 
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McGuire T. 2010 From emotions to 
spirituality: "Spiritual 
labor" as the 
codification, and 
regulation of 
organizational 
members' spirituality 

(38) …the strong values with regard to community, 
family, and service are equated with spirituality in 
Milliman, Ferguson, Trickett, and Condemi‘s (2000) 
study of Southwest Airlines. 

(38) Cultivar valores que 
apoiem uma postura de 
serviço/ servo (i.e., atos de 
altruísmo — fazer o bem 
sem esperar retorno) 

Noor S., Arif 
S. 

2011 Achieving job 
satisfaction VIA 
workplace spirituality: 
Pakistani doctors in 
focus 

(39) They define workplace spirituality as those 
aspects of the workplace, either in the individual, the 
group, or the organization, that promote individual 
feelings of satisfaction through transcendence 
(Giacalone & Jurkiewicz, 2003, p. 13; Giacalone & 
Jurkiewicz, 2010, p. 13). 

(39) Reconhecer a sua 
própria satisfação 

Pryal V., 
Ramkumar N. 

2016 Ascertaining 
Individual‘s Spiritual 
Growth and their 
performance 
Orientation 

(40) … employee emotional intelligence is 
associated positively and strongly with all three 
dimensions of workplace spirituality (conditions for 
community, meaningful work and inner life). The 
construct social style is considered, since the authors 
finding is that workplace spirituality is an element of 
the organizacional culture, and that it has an 
important effect on team effectiveness and 
organizational behavior. 

(40) Zelo pelas questões 
intra-pessoais (i.e., 
reconhecimento e 
organização de 
sentimentos, crenças, 
valores dentre outros) 

Ramnarain 
C., Parumasur 
S.B. 

2015 Assessing the 
effectiveness of 
financial compensation, 
promotional 
opportunities and 
workplace spirituality 
as employee 
motivational factors 

(41) Workplace spirituality allows organisations to 
develop a humanistic work environment that will 
allow employees to reach their full potential. ―If 
employees bring their physical, intellectual, 
emotional and spiritual attributes to the workplace, 
they will become more productive, creative and 
fulfilled‖ (Nasina & Doris, 2011, p. 216).  

(41) Desafios em todas as 
esferas individuais (i.e., 
física, intelectual, 
emocional e espiritual) 

Rego A., Pina 
E Cunha M. 

2008 Workplace spirituality 
and organizational 
commitment: An 
empirical study 

(42) And Ian Mitroff, in a 1998 Symposium 
addressed to the Academy of Management, defined 
the concept as ―the desire to find ultimate purpose 
in life and to live acordingly‖ (Cavanagh, 1999).  
 
(43) interesting work that allows learning, 
development and that provides a sense of 
competence and mastery; meaningful work that 
instils some feeling of purpose; a sense of connection 
and positive social relations with coworkers; and the 
ability to live an integrated life, so that the work does 
not clash with the essential nature of the worker and 
her/his desire to live as a human being. 
 
(44) People want to realize their full potential as 
whole human beings, either on or off the job. They 
wish to work for ethical organizations. They want to 
perform interesting and meaningful work.  

(42) Objetivo último de 
vida (i.e., o que se deseja 
alcançar ao longo da vida) 
 
(43) Qualidade do 
emprego das suas 
competências 
 
(44) Nível de dificuldade 
das tarefas adequado às 
habilidades pessoais 

Sani A., 
Soetjipto 
B.E., 
Maharani V. 

2016 The effect of spiritual 
leadership on 
workplace spirituality, 
job satisfaction and 
Ihsan behaviour (a 
study on nurses of 
Aisyiah Islamic 
Hospital in Malang, 
Indonesia) 

(45) Spirituality development in workplace can not 
go alone without the leadership support. Therefore, 
discourse of spiritual leadership becomes important to 
be integrated with application of workplace 
spirituality.  
 
(46) Workplace spirituality is an employment 
opportunity to demonstrate various aspects of one’s 
personality. 

(45) Apoio de uma 
liderança/ líder 
 
(46) Ambiente 
organizacional aberto a 
expressão da 
personalidade 

Thakur K., 
Singh J. 

2016 Spirituality at 
workplace: A 
conceptual framework 

(47) Spirituality explains how one feel about his or 
her work-whether it‘s just a profession or is a passion. 
Spirituality produces those brilliant, creative ideas 
you get but you have no idea where they came from. 
Spirituality gives birth to the values that make you 
who you are a person with integrity, respect for 
people of all kinds, loyalty. (Thomson, 2001). 

(47) Gentileza no trato 
com as pessoas para com 
todos 
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Van Der Walt 
F., De Klerk 
J.J. 

2014 Workplace spirituality 
and job satisfaction 

(48) Milliman et al. (2003) share this perspective, 
indicating that workplace spirituality implies a 
connection or a relationship with others, which 
includes, inter alia, a deeper connection with 
people, support, freedom of expression, and 
genuine caring.  
 
(49) The definition of the existential capacity of 
spirituality offered by Bennis and Nanus (quoted by 
Sanders et al., 2005, p. 46) states that this refers to 
‗the capacity for organizations to influence and 
organize meaning for their employees.‘  
 
(50) In addition, the organization can make a 
deliberate effort to assist individuals to find meaning 
in life (and in the workplace), by providing 
autonomy, responsibility, task significance, 
identity, complexity, challenge and variety 
(Hackman & Oldham, 1975).  
 
(51) …spiritual organizational values and a culture 
that facilitates employees‘ experience and sense of 
being connected to others in a way that provides 
feelings of completeness and joy (Giacalone & 
Jurkiewicz, 2003)… 

(48) Relacionamentos 
íntimos e confiáveis  
 
(49) Comunicação clara 
de expectativas e solução 
de conflitos 
 
(50) Autonomia de 
decisão compatível com a 
tarefa  
 
(51) Ambiente 
organizacional aberto  
para momentos de 
diversão e expressão do 
bom humor 

Van Der Walt 
F., De Klerk 
J.J. 

2014 Measuring spirituality 
in South Africa: 
Validation of 
instruments developed 
in the USA 

(52) Ashmos and Duchon (2000:140) define 
workplace spirituality as ‗the recognition of an inner 
life that nourishes and is nourished by meaningful 
work that takes place in the context of community‘. 

(52) Atenção a vida 
interior (i.e., questões de 
imagem, identidade, 
existência, propósito 
dentre outros) 

Word J. 2012 Engaging work as a 
calling: Examining the 
link between 
spirituality and job 
involvement 

(53) The idea of work as a ―calling” can help us 
understand the way in which work connects to 
individuals outside of economic need. Similarly, 
research on spirituality in management also seeks to 
understand how work serves to fulfill workers in non-
financial ways.  
 
(54) The study found that job satisfaction was not 
directly impacted by an individual‘s spirituality, but 
through the integration of spirituality within the 
work.  

(53) Reconhecimento da 
sua vocação (i.e., 
empregar os talentos/ 
qualidades mais 
marcantes da sua 
personalidade) 
 
(54) Ambiente 
espiritualizado (i.e., que 
remetam ao atendimento 
das necessidades 
espirituais dos 
colaboradores) 

Tabela 8: Extração dos fatores espirituais da literatura 
Fonte: Scopus 

 

A segunda etapa do processo de extração de fatores humanos de espiritualidade se 

refere à categorização dos FHE segundo as dimensões de espiritualidade no trabalho proposta 

por Ashmos e Duchon (2000). Esta etapa tem o objetivo de organizar os fatores encontrados 

segundo as teorias previamente discutidas. Assim, na tabela 9 os FHE são organizados de 

acordo com a sua afinidade em relação às três dimensões da espiritualidade no trabalho: vida 

interior & identidade; propósito & significado; comunidade & conexão. Nesta tabela 

consegue-se perceber um equilíbrio entre as dimensões espirituais que apresentam em média 

18 fatores espirituais por dimensão. No total 54 fatores foram identificados pela revisão. 
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Vida Interior& Identidade Propósito& Significado Comunidade& Conexão 

(5) Conexão da sua auto-imagem com a 
imagem da organização 

(2) Relevância na contribuição de seu 
trabalho para sua própria vida 

(1) Tarefas e objetivos compartilhados com a 
equipe 

(10) Percepção de interdependência em tudo 
que se vive  

(3) Relevância na contribuição do seu 
trabalho para sua equipe 

(6) Clima organizacional leve propício a 
expressão da alegria 

(12) Percepção da coexistência e unidade de 
um todo 

(4) Relevância na contribuição do seu 
trabalho para a organização 

(7) Presença de qualidade no tempo de 
companhia compartilhada 

(13) Valores que guiem ações e decisões (8) Evolução da dificuldade das tarefas (11) Atenção a necessidades sócio-emocionais 
(e.g., no âmbito social, orientação para 
problemas familiares, no âmbito emocional, 
palavras de encorajamento) 

(15) Contemplação da força e beleza da vida (9) Perspectiva de continuidade do trabalho 
até um encerramento programado 

(14) Pessoalidade nas relações de trabalho 

(18) Reconhecer a espiritualidade na 
humanidade e natureza 

(17) Engajamento em questões comunitárias/ 
sociais 

(16) Ambiente organizacional que aceite a 
expressão de fraquezas e vulnerabilidades 

(19) Desenvolvimento e auto-conhecimento 
integral (i.e., físico, emocional, espiritual, 
social e organizacional) 

(20) Criação de um legado (e.g., 
contribuição para as gerações futuras) 

(29) Ambiente organizacional que aceite a 
expressão da individualidade e sua pluralidade 
de gostos e opções 

(21) Percepção de pertencimento e conexão 
consigo, com as pessoas e com o universo.  

(25) Visão clara de um futuro realista (31) Reconhecimento institucional do valor do 
colaborador 

(22) Percepção de uma identidade social (26) Tradução de ideais em imagens (33) Ambiente organizacional que apoie o 
desenvolvimento motivacional e a boa vontade 

(23) Clareza de um propósito para além de si (38) Cultivar valores que apoiem uma 
postura de serviço/ servo (i.e., atos de 
altruísmo — fazer o bem sem esperar 
retorno) 

(34) Aceitação da pluralidade religiosa e 
crenças (i.e., não buscar a convencimento às 
suas crenças) 

(24) Mentalidade flexível orientada a busca 
da verdade 

(39) Reconhecer a sua própria satisfação (35) Respeito às crenças e valores básicos de 
cada indivíduo (i.e., não pressionar ou 
persuadir colaboradores à atividades contra 
seus valores) 

(27) Pensamento e postura positiva (41) Desafios em todas as esferas individuais 
(i.e., física, intelectual, emocional e 
espiritual) 

(45) Apoio de uma liderança/ líder 

(28) Congruência entre valores pessoais e a 
cultura  organizacional 

(42) Objetivo último de vida (i.e., o que se 
deseja alcançar ao longo da vida) 

(46) Ambiente organizacional aberto a 
expressão da personalidade 

(30) Reconhecimento do valor de cada dia 
diariamente (e.g., pela produtividade, 
tranquilidade, bondade dentre outros) 

(43) Qualidade do emprego das suas 
competências 

(47) Gentileza no trato com as pessoas para 
com todos 

(32) Reflexão sobre questões existenciais (44) Nível de dificuldade das tarefas 
adequado às habilidades pessoais 

(48) Relacionamentos íntimos e confiáveis  

(36) Harmonização da vida com seus valores 
básicos 

(53) Reconhecimento da sua vocação (i.e., 
empregar os talentos/ qualidades mais 
marcantes da sua personalidade) 

(49) Comunicação clara de expectativas e 
solução de conflitos 

(37) Conexão emocional com o seu Deus  (50) Autonomia de decisão compatível com a 
tarefa  

(40) Zelo pelas questões intra-pessoais (i.e., 
reconhecimento e organização de 
sentimentos, crenças, valores dentre outros) 

 (51) Ambiente organizacional aberto  para 
momentos de diversão e expressão do bom 
humor 

(52) Atenção a vida interior (i.e., questões de 
imagem, identidade, existência, propósito 
dentre outros) 

 (54) Ambiente espiritualizado (i.e., que 
remetam ao atendimento das necessidades 
espirituais dos colaboradores) 

Total de 19 FHE Total de 16 FHE Total de 19 FHE 

Tabela 9: Categorização dos FHE segundo Ashmos e Duchon (2000) 
Fonte: Tabela 8 
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A terceira e última etapa do processo de extração de fatores humanos de 

espiritualidade pode ser observada na tabela 10. Nesta etapa os FHE foram agrupados 

segundo a sua similaridade temática e decodificados em um FHE resultante. Ao todo o 

processo de revisão bibliográfica gerou 12 FHE, sendo 4 em cada dimensão espiritual. Os 

fatores destacados com asteristico representam o fator dominante dentro dos agrupamentos. 

 
Dimensão FH Espiritualidade FHE Resultante Descrição 
Vida Interior (5) Conexão da sua auto-imagem 

com a imagem da organização 
Identidade Desenvolvimento de um 

auto-conhecimento integral 
(isto é, físico, emocional, 
espiritual, social e 
organizacional) 

 *(19) Desenvolvimento e auto-
conhecimento integral (i.e., físico, 
emocional, espiritual e socialmente) 

 

 (22) Percepção de uma identidade 
social 

 

 (10) Percepção de interdependência 
em tudo que se vive  

Pertencimento Percepção de pertencimento 
e conexão consigo, com 
outras pessoas, com o 
universo e o com seu deus. 

 (12) Percepção da coexistência e 
unidade de um todo 

 

 *(21) Percepção de pertencimento e 
conexão consigo, com as pessoas e 
com o universo.  

 

 (37) Conexão emocional com o seu 
Deus 

 

 (13) Valores que guiem ações e 
decisões 

Valores Reconhecimento do 
emprego, por você e por 
seus colegas, dos seus 
valores pessoais no 
trabalho, diariamente (por 
exemplo, produtividade, 
tranquilidade, bondade 
dentre outros) 

 (28) Congruência entre valores 
pessoais e a cultura organizacional 

 

 *(30) Reconhecimento do valor de 
cada dia diariamente (e.g., pela 
produtividade, tranquilidade, bondade 
dentre outros) 

 

 (36) Harmonização da vida com seus 
valores básicos 

 

 (15) Contemplação da força e beleza 
da vida 

Vida Interior Zelo por questões internas 
(isto é, sentimentos, 
crenças, valores, propósito 
dentre outros) 

 (18) Reconhecer a espiritualidade na 
humanidade e natureza 

 

 (23) Clareza de um propósito para 
além de si 

 

 (24) Mentalidade flexível orientada a 
busca da verdade 

 

 (27) Pensamento e postura positiva  
 (32) Reflexão sobre questões 

existenciais 
 

 *(40) Zelo pelas questões intra-
pessoais (i.e., reconhecimento e 
organização de sentimentos, crenças e 
valores) 

 

 (52) Atenção a vida interior (i.e., 
questões de imagem, identidade, 
existência, propósito dentre outros) 

 

Propósito (9) Perspectiva de continuidade do 
trabalho até um encerramento 
programado 

Coerência Nível de dificuldade das 
tarefas adequado às 
habilidades pessoais e com 
escopo definido (isto é, 
objetivo, finalidade, prazo e 
qualidade) 

 (25) Visão clara de um futuro realista  
 (43) Qualidade do emprego das suas 

competências 
 

 *(44) Nível de dificuldade das tarefas 
adequado às habilidades pessoais 

 

 (8) Evolução da dificuldade das 
tarefas 

Coesão Desafios em todas as esferas 
com evolução gradual e 
engajamento (isto é, física, 
intelectual, emocional e 
espiritual) 

 (17) Engajamento em questões 
comunitárias/ sociais 

 

 (38) Cultivar valores que apoiem uma 
postura de serviço/ servo (i.e., atos de 
altruism, fazer o bem sem esp retorno) 
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Dimensão FH Espiritualidade FHE Resultante Descrição 
 *(41) Desafios em todas as esferas 

individuais (i.e., física, intelectual, 
emocional e espiritual) 

 

 (2) Relevância na contribuição de seu 
trabalho para sua própria vida 

Propósito Comprometimento diário 
com um legado que integre 
todas as areas da sua vida 
(isto é, contribuir 
diariamente para sua própria 
vida, equipe, organização e 
gerações futuras) 

 (3) Relevância na contribuição do seu 
trabalho para sua equipe 

 

 (4) Relevância na contribuição do seu 
trabalho para a organização 

 

 *(20) Criação de um legado (e.g., 
contribuição para as gerações futuras) 

 

 (26) Tradução de ideais em imagens Significado Reconhecimento o 
alinhamento da sua vocação 
e fontes de satisfação com o 
trabalho (isto é,  empregar 
os talentos e qualidades 
mais marcantes da sua 
personalidade no trabalho) 

 (39) Reconhecer a sua própria 
satisfação 

 

 (42) Objetivo último de vida (i.e., o 
que se deseja alcançar ao longo da 
vida) 

 

 *(53) Reconhecimento da sua vocação 
(i.e.,  empregar os talentos/ qualidades 
mais marcantes da sua personalidade) 

 

Comunidade *(6) Clima organizacional leve 
propício a expressão da alegria 

Clima Clima organizacional leve 
(isto é, que promova a 
autonomia, comunicação e a 
prática de valores de 
cooperação) 

 (49) Comunicação clara de 
expectativas e solução de conflitos 

 

 (50) Autonomia de decisão 
compatível com a tarefa  

 

 (54) Ambiente espiritualizado (i.e., 
que remetam ao atendimento das 
necessidades espirituais dos 
colaboradores) 

 

 (1) Tarefas e objetivos 
compartilhados com a equipe 

Comunidade Respeito às crenças e 
valores básicos de cada 
indivíduo (isto é, não 
pressionar ou persuadir 
alguém a assumir ou agir 
com valores contrários aos  
próprios) 

 (31) Reconhecimento institucional do 
valor do colaborador 

 

 (34) Aceitação da pluralidade 
religiosa e crenças (i.e., não buscar a 
convencimento às suas crenças) 

 

 *(35) Respeito às crenças e valores 
básicos de cada indivíduo (i.e., não 
pressionar ou persuadir colaboradores 
à atividades contra seus valores) 

 

 (47) Gentileza no trato com as 
pessoas para com todos 

 

 (7) Presença de qualidade no tempo 
de companhia compartilhada 

Conexão Pessoalidade nas relações de 
trabalho (por exemplo, 
atenção a problemas 
pessoais e a necessidades de 
palavras de encorajamento 
dentre outros) 

 (11) Atenção a necessidades sócio-
emocionais (e.g., no âmbito social, 
orientação para problemas familiares, 
no âmbito emocional, palavras de 
encorajamento) 

 

 *(14) Pessoalidade nas relações de 
trabalho 

 

 (45) Apoio de uma liderança/ líder  
 (48) Relacionamentos íntimos e 

confiáveis  
 

 (16) Ambiente organizacional que 
aceite a expressão de fraquezas e 
vulnerabilidades 

Ambiente Ambiente organizacional 
aberto a expressão da 
personalidade (isto é, 
expressão de 
fraquezas&vulnerabilidades, 
pluralidade de 
gostos&opções,  
diversão&bom humor 
dentre outros) 

 (29) Ambiente organizacional que 
aceite a expressão da individualidade 
e sua pluralidade de gostos e opções 

 

 (33) Ambiente organizacional que 
apoie o desenvolvimento 
motivacional e a boa vontade 

 

 *(46) Ambiente organizacional aberto 
a expressão da personalidade 

 

 (51) Ambiente organizacional aberto 
para momentos de diversão e 
expressão do bom humor 

 

Tabela 10: Decodificação dos FHE em FHE resultantes 
Fonte: Tabela 8 e 9 
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A interpretação destes resultados gerou a percepção de um padrão de organização 

dos fatores humanos de espiritualidade dentro de cada uma das dimensões espirituais do 

trabalho. Este padrão está ilustrado na figura 15, onde os quatro fatores de uma dimensão 

espiritual podem ser organizados segundo 3 facetas – interpessoal, intrapessoal e institucional 

– que orbitam em relação a necessidade espiritual em essência. 

 

 

Figura 15: Modelo de interpretação dos fatores humanos de espiritualidade 
Fonte: Resultados 

 

Neste modelo, é como se cada representação micro fosse uma projeção do macro, 

isto é, cada parte apresenta as mesmas estruturas do todo. A faceta interpessoal representa o 

caráter de relacionamento ou de comunidade presente em cada uma das dimensões. A faceta 

intrapessoal representa o caráter de desenvolvimento interno ou vida interior presente em cada 

uma das dimensões. A faceta institucional representa o caráter de orientação externa ou 

propósito presente em cada uma das dimensões. O Ponto central que é a necessidade espiritual 

representa a essência da dimensão espiritual no trabalho e acaba levando o próprio nome da 

dimensão em questão. 

Com base nesta perspectiva sobre a dinâmica das três dimensões de espiritualidade 

algumas reflexões podem ser sugeridas: (i.e, sem a preocupação de testá-las), por exemlo: 

uma necessidade espiritual latente no ambiente organizacional pode direcionar o destaque das 

facetas desta necessidade também nas outras dimensões e vice-versa; outra sugestão é que as 

demandas espirituais variam de acordo com o tempo e contexto podendo apresentar relações 

não muito claras se as práticas espirituais da organização não forem investigadas. 
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4.1.1 A Dimensão de Vida Interior 

A dimenssão de vida interior compreende os fatores humanos de espiritualidade 

relacionados a um senso de organização de questões de nível existencial, como valores, auto-

imagem e pertencimento. A satisfação desta necessidade leva a um estado de serenidade 

gerado pela harmonização destas questões existenciais. Na figura 16 os fatores de 

espiritualidade desta dimensão podem ser observados. 

 

 
Figura 16: Dimensão de vida interior 

Fonte: Resultados 

 

O fator vida interior faz referência ao zelo por questões internas e pessoais, por 

exemplo, sentimentos, crenças, valores e propósito. Temas como contemplação, humanidade, 

natureza, essência, existência, pensamento, verdade, autoconhecimento e propósito são 

articulados na tradução desta necessidade espiritual. Esta necessidade representa uma 

demanda de organização de questões existenciais. 

O fator valores faz referência às diretrizes de julgamento pessoal em relação ao 

dicernimento de comportamentos percebidos como aprovados ou não. Esta necessidade 

espiritual representa uma demanda de alinhamento de valores organizacionais e pessoais. 

O fator identidade faz referência ao autoconhecimento em sua integralidade, isto é, 

em todos os níveis de vida: estático & perfomático, individual & social. Esta necessidade 

espiritual representa uma demanda de compreensão de sua auto-imagem. 

O fator pertencimento faz referência à capacidade de empatia, isto é, de estabelecer 

conexões emocionais. Esta necessidade espiritual representa uma demanda de compeensão de 

posicionamento em relação a questões externas ao indivíduo.  
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4.1.2 A Dimensão de Propósito 

A dimenssão de propósito compreende os fatores humanos de espiritualidade 

relacionados a um senso de direção dado às ações diárias. A satisfação desta necessidade leva 

a um estado de serenidade gerado pela justificativa e motivação das ações diárias. Os fatores 

de espiritualidade desta dimensão podem ser observados na figura 17. 

 

 
Figura 17: Dimensão de propósito 

Fonte: Resultados 

 

O fator propósito faz referência ao comprometimento diário com um legado que 

integre todas as areas da sua vida. Temas como futuro, continuidade, qualidade, desafio, 

evolução, engajamento, valores, relevância, legado e satisfação são articulados na tradução 

desta necessidade espiritual. Esta necessidade representa uma demanda de direcionamento das 

ações desempenhadas diáriamente para um objetivo maior. 

O fator significado faz referência ao reconhecimento de uma contribuição relevante 

com aplicação das melhores habilidades individuas. Esta necessidade espiritual representa 

uma demanda de reconhecimento da utilidade e relevância do trabalho. 

O fator coesão faz referência à evolução paralela de desenvolvimento profissional e 

pessoal vivenciada no trabalho. Esta necessidade espiritual representa uma demanda de 

crescimento e integração dos conhecimentos, habilidades e atitudes. 

O fator coerência faz referência à adequação entre o nível de dificuldade das tarefas e 

as habilidades pessoais. Esta necessidade espiritual representa uma demanda de realização de 

tarefas com nível equivalente às habilidades individuais percebido por um estado de fluxo que 

faz intercambio entre concentração e satisfação.  
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4.1.3 A Dimensão de Comunidade 

A dimenssão de comunidade compreende os fatores humanos de espiritualidade 

relacionados a um senso de reciprocidade desenvolvida principalmente em nível de respeito à 

individualidade. A satisfação desta necessidade leva a um estado de serenidade gerado pelo 

compartilhamento e aceitação do seu eu autêntico. Os fatores de espiritualidade desta 

dimensão podem ser observados na figura 18. 

 

 
Figura 18: Dimensão de comunidade 

Fonte: Resultados 

 

O fator comunidade faz referência ao respeito às crenças e valores básicos de cada 

indivíduo. Temas como comunicação, autonomia, reconhecimento, respeito, gentileza, 

atenção, apoio, personalidade e pessoalidade são articulados na tradução desta necessidade 

espiritual. Esta necessidade representa uma demanda de aceitação de sua identidade. 

O fator conexão faz referência à pessoalidade nas relações de trabalho, isto é, 

desenvolvimento de empatia por meio da atenção às questões pessoais e suas influências. Esta 

necessidade espiritual representa uma demanda de manutenção da integridade do ser 

incluindo as suas vulnerabilidades. 

O fator clima faz referência à disposição de autonomia, comunicação e cooperação 

nos relacionamentos profissionais de modo a atribuí-los leveza. Esta necessidade espiritual 

representa uma demanda de autonomia de decisão e liberdade de expressão. 

O fator ambiente faz referência à abertura para expressão da personalidade de modo 

integral, por exemplo, fraquezas, gostos e humor. Esta necessidade espiritual representa uma 

demanda de expressão da sua individualidade e autenticidade.  
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4.2 Ambiente de Trabalho Espiritualizado 

O ambiente de trabalho espiritualizado vem a ser o resultado de práticas formais ou 

informais que contemplem às necessidades espirituais dos indivíduos. Para alcançar um 

ambiente de trabalho intencionalmente espiritualizado é preciso compreender as questões 

predominantes na relação entre o indíviduo e o seu trabalho no contexto específico da 

organização. Para isso, um modelo de espiritualidade no trabalho foi desenhado com o intuito 

de orientar a compreensão e o planejamento de práticas espirituais na organização. 

Com base na interpretação dos fatores humanos de espiritualidade percebeu-se que as 

necessidades espirituais se organizam de modo equivalente em um nível macro e micro. Esta 

relação se percebe em uma similaridade entre as dimensões espirituais previamente 

identificadas por Ashmos e Duchon (2000) – nível macro – e os fatores humanos espirituais 

identificados na revisão bibliográfica – nível micro. De modo a expressar esta equivalência 

foram nomeadas as facetas interpessoal, intrapessoal e institucional que agrupam os fatores 

espirituais no lócus em que o fator se desenvolve. Na figura 19 as relações criadas entre os 

fatores são apresentadas em um modelo que integra os conhecimentos previamente 

identificados e os revelados nesta pesquisa. 

 

Faceta
Interpessoal

Faceta
Intrapessoal

Faceta
Institucional

Coesão Coerência

Significado

Conexão

ClimaIdentidade Pertencimento

Valores

Ambiente

Propósito

ComunidadeVida Interior

 

Figura 19: Modelo de espirituailidade nas organizações 
Fonte: Resultados 
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Na figura 19 os doze fatores espirituais estão organizados pelas cores verde, azul e 

laranja. Os fatores espirituais da dimensão propósito estão representados pela cor laranja. Os 

fatores de vida interior estão representados pela cor verde e os fatores de comunidade pela cor 

azul. As facetas dos fatores espirituais agrupam os fatores das três dimensões – vida interior, 

propósito e comunidade – em relação ao lócus em que a necessidade espiritual se desenvolve. 

No lócus interpessoal temos necessidades orientadas ao coletivo, no lócus intrapessoais às 

necessidades são orientadas a questões pessoais e no lócus institucional às necessidades são 

orientadas a questões organizacionais. Esta organização dos fatores espirituais permite que o 

atendimento às necessidades espirituais seja planejado estratégicamente considerando o lócus 

do fator como o escopo da programação da espiritualidade no ambiente de trabalho. 

A percepção da necessidade destes fatores varia conforme as circustâncias, assim 

como as demais necessidades de Maslow. Apesar de organizadas hierarquicamente, a 

predominância de uma necessidade vem da peculiaridade do momento vivênciado. Desse 

modo, qualquer instrumento utilizado para analisar a percepção da espiritualidade geraria um 

resultado circunstancial e contextualizado. No estudo de caso, a aplicação do questionário tem 

o intuito de verificar a relação entre as necessidades espirituais e as desordens mentais. Na 

figura 20 a lógica do questionário é ilustrada. 

 

FHE1
FHE2
FHE3
FHE4

...
FHE12

Propósito/
Significado

Vida Interior/
Identidade

Comunidade/
Conexão

Espiritualidade no Trabalho

Leitura segundo 
Modelo de Kano

Percepção quanto à 
Espiritualidade no Trabalho

FHE Atrativos

FHE Unidimensionais

FHE Obrigatórios

FHE Neutros

 
Figura 20: Lógica do questionário de espiritualidade 

Fonte: Metodologia 

 

É interessante ressaltar que a opção de ler a influência do atendimento das 

necessidades espirituais sobre as desordens mentais sobre a ótica da satisfação teve o objetivo 

de desenviezar a lógica direta do questionamento: como você se sente quando a necessidade 

espiritual é atendida; e quando não. Como os fatores espirituais são notadamente positivos, 

dificilmente se conseguiria auferir uma variabilidade de respostas com esta construção. Já a 

elaboração com base no modelo de Kano permite mapear não só se há relação direta, mas 
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também o perfil da relação conforme as categorias predefinidas (vide o cápitulo metodologia). 

O desdobramento dos fatores espirituais em perguntas encontra-se ilustrado na tabela 11. 

 
Dimensão Atributo Fator Espiritual Pergunta 
Vida Interior/ 
Identidade 

Identidade Desenvolvimento de um auto-
conhecimento integral (isto é, físico, 
emocional, espiritual, social e  
organizacional) 

Como você se sente quando há 
oportunidade para desenvolver 
auto-conhecimento? 

 Pertencimento Percepção de pertencimento e conexão 
consigo, com outras pessoas, com o 
universo e o com seu deus. 

Como você se sente quando há 
oportunidade para desenvolver 
uma conexão com o seu deus? 

 Valores Reconhecimento do emprego, por você 
e por seus colegas, dos seus valores 
pessoais no trabalho, diariamente (por 
exemplo, produtividade, tranquilidade, 
bondade dentre outros) 

Como você se sente quando há 
oportunidade para empregar os 
seus valores pessoais no 
trabalho? 

 Vida Interior Zelo por questões internas (isto é, 
sentimentos, crenças, valores, propósito 
dentre outros) 

Como você se sente quando há 
oportunidade para zelar por 
questões pessoais internas? 

Propósito/ 
Significado 

Coerência Nível de dificuldade das tarefas 
adequado às habilidades pessoais e com 
escopo definido (isto é, objetivo, 
finalidade, prazo e qualidade) 

Como você se sente quando as 
tarefas estão adequadas às suas 
habilidades pessoais? 

 Coesão Desafios em todas as esferas com 
evolução gradual e engajamento (isto é, 
física, intelectual, emocional e 
espiritual) 

Como você se sente quando 
enfrenta desafios profissionais 
com uma evolução gradual? 

 Propósito Comprometimento diário com um 
legado que integre todas as areas da sua 
vida (isto é, contribuir diariamente para 
sua própria vida, equipe, organização e 
gerações futuras) 

Como você se sente quando há 
oportunidade de comprometer-
se com um legado que integre 
todas as areas da sua vida? 

 Significado Reconhecimento o alinhamento da sua 
vocação e fontes de satisfação com o 
trabalho (isto é, empregar os talentos e 
qualidades mais marcantes da sua 
personalidade no trabalho) 

Como você se sente quando há 
oportunidade de desenvolver os 
seus pontos fortes no trabalho? 

Comunidade/ 
Conexão 

Clima Clima organizacional leve (isto é, que 
promova a autonomia, comunicação e a 
prática de valores de cooperação) 

Como você se sente quando há 
um clima organizacional leve? 

 Comunidade Respeito às crenças e valores básicos de 
cada indivíduo (isto é, não pressionar 
ou persuadir alguém a assumir ou agir 
com valores contrários aos  próprios) 

Como você se sente quando há 
a preocupação com às crenças e 
valores básicos de cada 
indivíduo? 

 Conexão Pessoalidade nas relações de trabalho 
(por exemplo, atenção a problemas 
pessoais e a necessidades de palavras de 
encorajamento dentre outros) 

Como você se sente quando há 
pessoalidade nas relações de 
trabalho? 

 Ambiente Ambiente organizacional aberto a 
expressão da personalidade (isto é, 
expressão de 
fraquezas&vulnerabilidades, 
pluralidade de gostos&opções,  
diversão&bom humor dentre outros) 

Como você se sente quando o 
ambiente organizacional é 
aberto à expressão da 
autenticidade? 

Tabela 11: Desdobramento dos fatores espirituais em perguntas 
Fonte: Tabela 10  
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As perguntas ilutradas na tabela 11 compõem o questionário de espirituailidade 

aplicado no estudo de caso. Em apêndice, tem-se o recorte do intrumento aplicado no estudo, 

bem como, o registro dos dados coletados. Com base nestes dados chegou-se a classificação 

dos fatores humanos de espiritualidade nas quatro categorias principais, isto é: atrativo, 

unidimensional, obrigatório e neutro. Nos tópicos que se seguiram cada uma delas será 

abordada separadamente, entretanto, uma visão geral da espiritualidade diagnosticada no caso 

pode ser observada na figura 21. 

 

 
Figura 21: Visão geral da espiritualidade na UMI SAN 

Fonte: Resultados 

 

Na figura 21 tem-se o mapa da espiritualidade na UMI SAN consolidando a 

expectativa dos três níveis hieráquicos quanto aos fatores espirituais. Nesta figura temos 

quatro quadrantes indicando as quantro classificações de interesse. Nela está indicado que os 

fatores coerência e propósito são atrativos do ponto de vista da satisfação, de modo que 

práticas que atendam a estas expectativas devem repercurtir em uma satisfação mais que 

proporcional a atenção destas necessidades. Na figura 19, também estão indicados os fatores 

tidos como unidimensionais, neste caso, identidade, valores, coesão, significado e clima. Para 

os fatores unidimensionais, a atenção dada a eles se desdobra proporcionalmente em 

satisfação na medida em que for dada atenção a estas necessidades espirituais. Há também 

indicado na figura os fatores obrigatórios, estes são vida interior e comunidade. Para estes 

elementos existe certa exigência, de modo que o não atendimento gera instisfação e o seu 

atendimento conformidade. Por fim, os neutros são aqueles que são indiferentes, isto é, não há 

neste caso expectativas quanto aos fatores pertencimento, conexão e ambiente. 
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Esses resultados compreenderam uma amostra de 70 pessoas da UMI SAN, uma 

organização com aproximadamente 100 pessoas entre sócios e colaboradores. Para alcançar 

este resultado foi fundamental o apoio da diretoria, cujas pessoas foram os primeiros a 

responder ao questionário. Além disso, o período de aplicação do questionário se estendeu por 

um período de 15 dias, onde a grande maioria das respostas foi coletada nos primeiros dias. 

Cabe ressaltar que as solicitações foram enviadas através de intranet por meio dos recursos 

humanos, porém todo o registro foi mantido pelo pesquisador, garantindo o anonimato. 

Na figura 22 os dados demográficos da amostra que respondeu ao questionário são 

apresentados gráficamente. Alguns pontos podem ser destacados desta amostra como uma 

distribuição normal de idade com média entre 26 a 30 anos. Há a prevalência do gênero 

masculino representando 70% da amostra. Na figura 20 pode-se observar também que o 

tempo de atividade profissional está distribuído na amostra de maneira decrescente com a 

maior concentração presente na primeira faixa, isto é, menos de 5 anos de mercado. Por fim, a 

distribuição entre os níveis hierárquicos mostra uma concentração natural no nível 

operacional, enquanto que a proporção entre os níveis mostra uma característica da UMI SAN 

onde os diretores estão próximos da operação. 

 

 
Figura 22: Variáveis demográficas da amostra do estudo de caso 

Fonte: Resultados  
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4.2.1 Fatores Atrativos 

Os fatores espirituais classificados como atrativos geram uma satisfação mais que 

proporcional na medida em que são atendidos. Por outro lado, estes são tidos como um 

diferencial, pois quando não são atendidos, não geram insatisfação. Sobre estas necessidades 

espirituais não há expectativa quanto ao seu atendimento, no entanto, percebe-se um valor 

potencial nelas. Assim, estratégicamente é preferível investir primeiro nos fatores obrigatórios 

e unidimensionais antes de se lançar a práticas que deem atenção aos fatores atrativos. 

Na tabela 12 apresentam-se os fatores espirituais classificados como atrativos para os 

diferentes níveis hierárquicos. Nesta tabela pode-se perceber que apenas fatores da dimensão 

propósito foram considerados atrativos no âmbito geral e nos níveis de diretoria e gerência. 

 

Dimensão Geral Diretoria Gerência Operação 

Vida Interior    Valores 

Propósito Coerência Propósito Coerência Coerência 

 Proposito   Propósito 

Tabela 12: Fatores atrativos nos diferentes níveis hierárquicos 
Fonte: Resultados 

 

Em toda a análise 3 fatores figuraram na classificação atrativa: coerência, propósito e 

valores. A coerência diz respeito ao nível de dificuldade das tarefas, isto é, se está adequado 

às habilidades pessoais e com escopo (i.e, objetivo, finalidade, prazo e qualidade) definido. 

Esta necessidade se manifesta a um nível institucional, na relação entre indivíduo e 

organização, podendo ser abordada através da atenção à coerência pelas liderenças. 

Há também a questão do propósito que diz respeito ao senso de comprometimento 

diário com um legado que integre todas as áreas da sua vida (i.é, contribuir diariamente para 

sua própria vida, equipe, organização e gerações futuras). Esta necessidade se manifesta no 

âmbito interpessoal, na relação de colaborador para colaborador, podendo ser abordada 

através da atenção a métricas que desenvolvam o senso de contribuição. 

Por fim, o fator de valores que diz respoeito ao reconhecimento do uso dos seus 

valores pessoais no trabalho diariamente seja por você e por seus colegas (e.g, produtividade, 

eficácia, criatividade, etc). Este fator se manifesta na interpessoalidade e pode ser abordado 

através da definição de missão, visão e valores no nível de equipe, dando espaço 

primeiramente a uma investigação pessoal, para posterior construção colaborativa.  
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4.2.2 Fatores Unidimensionais 

Os fatores espirituais classificados como unidimensionais geram uma satisfação 

proporcional a atenção que se dá a esta necessidade espiritual. Esta classificação remete a uma 

expectativa orientada a custo-benefício, de modo que a falta de atenção nestes fatores também 

gera uma insatisfação proporcional a esta disfunção. Assim, estratégicamente uma vez que 

foram atendidos aos fatores obrigatórios é interessante que se invista nos unidimenssionais, 

analisando o custo benefício, pois na prática por uma questão marginal (i.e, o conceito 

econômico) o custo tende a continuar crescendo enquanto o benefício decresce. Antes que se 

chegue ao ponto do efeito marginal influenciar a satisfação gerada por estes fatores é 

interessante passar a investir nos fatores atrativos. 

Na tabela 13 os fatores espirituais classificados como unidimensionais são 

apresentados segundo as análises nos diferentes níveis hierárquicos. Nesta tabela pode-se 

perceber que um grande número de fatores foi identificado como unidimensional, 

principalmente pelo nível de diretoria que marcou nesta categoria 9 dos 12 fatores. Em toda a 

análise 9 fatores estiveram presentes, logicamente, todos os indicados pela diretoria: 

identidade, valores, vida interior, coerência, coesão, significado, clima , comunidade, e 

ambiente. Com excessão dos fatores valores e coerência já explicicados no item anterior, 

neste item serão abordados os demais fatores. 

 

Dimensão Geral Diretoria Gerência Operação 

Vida Interior Identidade Identidade Identidade Identidade 

 Valores Valores Valores  

  Vida interior   

Propósito Coesão Coesão Coesão Coesão 

 Significado Significado Significado Significado 

  Coerência   

Comunidade Clima Clima Clima Clima 

  Comunidade   

  Ambiente   

Tabela 13: Fatores unidimensionais nos diferentes níveis hierárquicos 
Fonte: Resultados 

 

O fator identidade diz respeito ao desenvolvimento de um autoconhecimento integral 

(i.e, físico, emocional, espiritual, social e organizacional). Esta necessidade se manifesta no 
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nível intrapessoal, na relação do indivíduo com o próprio indivíduo, podendo ser apoiado pela 

organzação através de cursos livres, principalmente de inteligência emocional, que permite 

identificar os mecanismos naturais de funcionamento da própria mente. Semelhante a 

identidade tem-se o fator vida interior que diz respeito ao zelo por questões internas (i.e, 

sentimentos, crenças, valores, propósito, etc). Este fator também se manifesta no âmbito 

intrapessoal e pode ser abordado através de treinamentos com psicologia positiva, capaz de 

reeducar a forma de pensar, através principalmente do cultivo de perspectivas positivas. 

O fator coesão diz respeito aos desafios em todas as esferas da vida (i.e, física, 

intelectual, emocional e espiritual) considerando a evolução gradual e o engajamento destes 

desafios ao propósito do indivíduo. Esta necessidade se desenvolve de forma intrapessoal, 

podendo ser abordada por meio da promoção do diálogo, pois analisando o seu próprio 

discurso o indivíduo pode encontrar a coesão. Também na dimensão de propósito, foi 

identificado o fator de significado que diz respeito ao reconhecimento do alinhamento da sua 

vocação e fontes de satisfação com o trabalho (i.e, empregar os talentos e qualidades mais 

marcantes da sua personalidade no trabalho). Esta necessidade se manifesta no nível 

interpessoal podendo ser tratada através de métodos de análise e gestão de competências para 

identificação dos pontos fortes e investimento nos mesmos. 

Na dimensão comunidade foi destacado o fator clima presente em todos os níveis 

hieráquicos. O clima diz respeito à leveza no clima organizacional (i.e, ambiente que promove 

autonomia, comunicação, valores de cooperação, etc). Esta necessidade se manifesta de modo 

intrapessoal e pode ser tratada através de uma gestão que empodere os colaboradores para o 

diálogo, proatividade e cooperação. Além disso, tem-se o fator comunidade que fala sobre o 

respeito às crenças e valores básicos de cada indivíduo (i.e, não pressionar ou persuadir 

alguém a assumir ou agir com valores contrários aos próprios). Esta necessidade se manifesta 

no nível institucional podendo ser tratada através da formação de lideranças conscientes sobre 

o tratamento ético dos colaboradores. Por fim, o fator ambiente que diz respeito à abertura do 

ambiente organizacional para a expressão da personalidade (i.e, expressão de fraquezas, 

vulnerabilidades, pluralidade de gostos, opções, etc). Esta necessidade se manifesta no nível 

institucional pode ser tratada através da flexibilização do espaço quanto a normas em geral ou 

até mesmo na caracterização do ambiente em lugares mais acolhedores. 
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4.2.3 Fatores Obrigatórios 

Os fatores espirituais obrigatórios são tidos como necessidades básicas, por isso 

quando não são atendidos geram instisfação, no entanto, quando são atendidos não são 

capazes de gerar satisfação uma vez que são esperados como algo de direito. Dessa maneira, 

os fatores espirituais obrigatórios são o mínimo que se espera do ambiente de trabalho e 

estratégicamente não devem ser negligenciados. Estrategicamente, dentre todos os fatores 

classificados até agora, os obrigatórios tem prioridade sobre os demais dada as repercursões 

negativas do não atendimento dos mesmos. 

Na tabela 14 os fatores espirituais obrigatórios são apresentados para os diferentes 

níveis hierárquicos. Nesta tabela, três fatores foram presentes em toda a análise: vida interior, 

comunidade e conexão. Destes fatores apenas a questão da conexão ainda não foi explorada 

pelos itens anteriores. Nota-se também que a dimensão propósito não se mostrou presente. 

 

Dimensão Geral Diretoria Gerência Operação 

Vida Interior Vida Interior  Vida Interior  

Comunidade Comunidade Conexão Comunidade Comunidade 

Tabela 14: Fatores obrigatórios nos diferentes níveis hierárquicos 
Fonte: Resultado 

 

O fator conexão diz respeito à pessoalidade nas relações de trabalho (e.g, atenção a 

problemas pessoais, palavras de encorajamento, etc). Esta necessidade se manifesta no lócus 

interpessoal, podendo ser tratada através de práticas de engajamento de equipes, como por 

exemplo, treinamentos vivenciais e confraternizações. 

Uma questão interessante sobre os fatores obrigatórios é que este foi o grupo com 

menor número de fatores classificados. Este resultado nos indica que os fatores espirituais não 

são entendidos de modo geral como necessidades básicas. Tal fato corrobora o pensamento da 

hierarquia das necessidades de maslow, onde as necessidades de ordem mais elevadas tem 

mais dificuldade de serem percebidas como tal, pois existe uma latência das necessidades de 

ordem mais baixas. Contudo os poucos fatores indentificados como obrigatórios não devem 

ser negligenciados, dado o potencial de insatisfação gerado pela sua inobservânica. 
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4.2.4 Fatores Neutros 

Os fatores espitituais tidos como neutros não contribuem para a satisfação nem para a 

insatisfação do colaborador. Independente do nível de atenção que se dê a estas necessidades, 

os colaboradores dificilmente vão perceber aquilo como alguma contribuição para eles, sendo 

desconsiderados como fatores relevantes para os mesmos. Estrategicamente não é interessante 

investir nos fatores classificados como neutros. 

Na tabela 15 os fatores espirituais neutros são apresentados para os diferentes níveis 

hierárquicos. Nesta tabela houve a predominância em todos os níveis do fator pertencimento. 

No mais, todas as dimensões mostraram-se presentes. Em toda a análise 5 fatores apareceram: 

pertencimento, vida interior, propósito, conexão e ambiente. 

 

Dimensão Geral Diretoria Gerência Operação 

Vida Interior Pertencimento Pertencimento Pertencimento Pertencimento 

    Vida Interior 

Propósito   Propósito  

Comunidade Conexão  Conexão Conexão 

 Ambiente  Ambiente Ambiente 

Tabela 15: Fatores neutros nos diferentes níveis hierárquicos 
Fonte: Resultados 

 

Dos fatores discutidos até o momento, apenas a questão do pertencimento ainda não 

foi levada em conta. Cabe ressaltar que a classificação do fator espiritual está sendo abordada 

como indiferente em relação à maneira de tratar destas necessidades. A influência da 

classificação dos fatores recaiu sobre as opções estratégicas de priorização de quais fatores 

tratar, em que ordem tratá-los e em que medida tratá-los. Assim, a organização dos fatores nos 

itens 4.2 seguiu a lógica do seu primeiro apareciemento. 

O fator pertencimento diz respeito à percepção de uma conexão acolhedora consigo, 

com outras pessoas, com o universo e o com seu deus. Esta necessidade se manifesta no lócus 

institucional, podendo ser tratada através do engajamento em temas como sustentabilidade e 

espiritualidade. Neste caso não há a necessidade de atender a esta necessidade, pois de modo 

geral ela foi interpretada como indiferente. Este resultado chama atenção por ser o único fator 

que apresentava a palavra deus. Isto é, o único fator que apresentou algum indício de religião 

foi classificado em todos os níveis como indiferente, indicando uma provável expectativa de 

separação entre religião e trabalho.  
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4.3 Prevenção de Distúrbios de Saúde Mental 

4.3.1 Contexto do Caso UMI SAN 

A empresa UMI SAN foi fundada em 1999 por profissionais com mais de 40 anos de 

experiência em navegação marítima e hidroviária no Brasil. A UMI SAN fornece estudos e 

serviços nas áreas de: hidrografia; oceanografia; navegação; sinalização náutica; atividades 

subaquáticas; dragagem; derrocamento; geodésia; geotecnia e geologia. 

Além disso, outro ponto importante para compreender a cultura e ambiente 

organizacional passa por observar os elementos estratégicos de missão, visão e valores. Como 

missão a empresa declara: ―oferecer soluções integradas em gestão de obras portuárias, 

levantamentos hidro-oceanográficos, geotécnicos e geofísicos, sinalização náutica, meio-

ambiente e operações marítimas, transformando desafios em oportunidades e resultados‖. 

Como visão a empresa traz: ―ser reconhecida nacionalmente pelas competências de prover 

soluções integradas, sustentada por um negócio sólido e uma equipe motivada, capacitada e 

boa de mar‖. Como valores a empresa declara: ética, competência, segurança, ousadia, 

comprometimento, qualidade, resiliência, humildade e sustentabilidade. 

O grupo de colaboradores da UMI SAN possui aproximadamente 100 pessoas entre 

sócios-diretores, gerentes e pessoal de operação. Dentre o pessoal de operação há grupos bem 

distintos, como os responsáveis por rotinas de administração, outros por rotinas de tecnologia 

e outros por rotinas de mar incluindo mergulhadores profissionais. Para os colaboradores 

desta organização foi identificado que no ambiente de trabalho o que mais causa estresse são 

fatores provenientes da própria atividade laboral. Dessa maneira cada função possui as suas 

especificidades quanto aos fatores estressores, como por exemplo, os riscos envolvidos na 

atividade, as responsabilidades e as cobranças em relação à liderança e a si mesmo. 

Sobre práticas extraordinárias em prol da qualidade de vida no trabalho, por falta de 

espaço físico na sede e também por questões de rotina de trabalho orientado a projetos, o foco 

da organização recai sobre as práticas de sua atividade principal. Não há disponibilidade de 

espaços específicos para alívio ou compensação do estresse, entretanto, diálogos semanais de 

segurança são conduzidos em prol da atenção aos colaboradores. Há também práticas 

informais que podem ser relacionadas ao desenvolvimento de senso de comunidade como 

confraternizações em encontros informais de equipes de trabalho. 
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4.3.2 Percepção do Gestor de Pessoas 

Para o gestor de pessoas, a prática sistemática de atenção às pessoas na organização 

mais próxima do tema espiritualidade se desenvolve através dos diálogos semanais de 

segurança, onde as pessoas se encontram, se cumprimentam e recebem as informações de 

segurança. Neste momento semanal, existe a oportunidade de se interegir para além das 

questões de segurança. Na relação entre colaboradores há a oportunidade de um 

fortalecimento dos laços colaborativos, e na relação entre colaboradores e lideranças, um 

momento propício para identificação de anomalias no comportamento que podem ser fruto de 

problemas pessoais ou profissionais. 

Segundo o gestor de pessoas, o questionário abre para a empresa a possibilidade de 

criar melhores condições para aumento de produtividade, passando pelo tratamento mais 

adequado das características pessoais. Nesse sentido, é notável que a atenção às necessidades 

espirituais pode gerar impactos positivos na diminuição do estresse, ansiedade e depressão 

vivenciados no dia a dia de trabalho. Uma vez que leva o colaborador a um estado de maior 

confiança da sua relação consigo mesmo, com seus colegas e com a instituição. 

Além disso, o questionário permite um tipo de gestão de pessoas onde gera-se o 

conhecimento da quantidade de pessoas que estão preocupados com cada uma das dimensões 

espirituais, identidade, propósito e comunidade. Mais que isso, o questionário permite uma 

abordagem orientada a fatores específicos que são detalhados e podem ser gerenciados 

separadamente através de práticas focadas nos fatores de interesse. 

Essa pesquisa também chama a atenção para a oportunidade de considerar os fatores 

humanos de espiritualidade no planejamento estratégico. Essa abordagem traz para o processo 

elementos de empatia e criatividade na elaboração dos enunciados de missão, visão e valores. 

Com isso, aumentam-se as chances destes serem percebidos como propósitos que orientam o 

trabalho dos colaboradores e se combinam com os propósitos dos colaboradores. 

Por fim, as questões discutidas nesta pesquisa levam a um aumento da percepção dos 

funcionários em relação ao seu próprio trabalho, capaz de alterar como eles se sentem no 

ambiente de trabalho e também a empresa como um todo. Porém cabe ressaltar que há 

empresas, principalmente as focadas que gerenciam o trabalho através do conjunto metas e 

bônus, onde a discussão sobre a espiritualidade não será bem vinda, na medidade em que os 

fatores de interesse se relacionam apenas com este sistema de metas.  
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5 CONCLUSÃO 
5.1 Principais Contribuições 

As principais contribuições desta pesquisa são provenientes dos métodos de revisão 

da literatura e de estudo de caso. A revisão mostrou que o escopo da espiritualidade no 

trabalho abrange três dimensões: vida interior, senso de próposito e senso de comunidade. 

Além disso, permitiu a estruturação de um modelo teórico da espiritualidade no trabalho que 

considera fatores expressos em forma de necessidades. Esta perspectiva trouxe a possibilidade 

de abordar de maneira prática a questão, isto é, possibilitou que propostas de melhoria na 

organização fossem sugeridas com objetivo de atender a estas necessidades. Neste ponto o 

estudo de caso contribui para ilustrar como a espiritualidade pode ser investigada em um 

contexto real em ordem de atuar contra estresse, ansiedade e depressão causados no trabalho. 

Dentre as contribuições tem-se o resultado dos doze fatores humanos de 

espiritualidade. Sendo que nas análises para construção do modelo teórico observou-se uma 

correlação na maneira que os fatores se organizavam nas três dimensões de espiritualidade. 

Essa correlação foi expressa pela criação de facetas, isto é, escopos diferenciados para a 

manifestação das necessidades espirituais, definidas como: intrapessoal, interpessoal e 

institucional. A faceta intrapessoal representa a manifestação da espiritualidade na relação 

consigo mesmo. Enquanto que a faceta interpessoal representa a manifestação da 

espiritualidade no relacionamento com outras pessoas. Por fim, a faceta institucional 

representa a manifestação da espiritualidade na relação com a organização. 

A compreensão das facetas de manifestação da espiritualidade no trabalho agrega 

valor às teorias mais recentes sobre o tema, na medida em que norteia o escopo de qualquer 

intervenção que se deseje realizar no ambiente de trabalho em atenção às necessidades 

espirituais dos colaboradores. Estas necessidades foram explicitadas na pesquisa enquanto 

fatores humanos de espiritualidade e mostraram-se compreensivos em um contexto real, uma 

vez que no estudo de caso puderam ser dissernidos em diferentes níveis de importância. 

Por fim, o estudo de caso evidenciou que a espiritualidade permeia o ambiente de 

trabalho, onde diferentes expectativas de vivência da espiritualidade no ambiente de trabalho 

foram mapeadas de acordo com o nível hieráquico. Para cada nível e na organização como um 

todo, pôde-se chegar a um mapa das necessidades espirituais que requeriam a atenção, 

indicando que a espiritualidade pode ser uma abordagem com potencial positivo para redução 

dos distúrbios de saúde mentais não incapacitantes uma vez que reduz os fatores causadores.  
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5.2 Propostas de Estudos Futuros 

As propostas de estudos futuros vizualidas foram sugeridas segundo duas 

perspectivas: a continuidade deste estudo e a investigação das interfaces deste estudo com 

outras áreas. As propostas tidas como mais interessantes do ponto de vista teórico são 

relatadas a seguir. Cabe ressaltar que não houve a preocupação em verificar a possibilidade de 

instrumentação das mesmas, de modo que estas propostas se desenrolam com o caráter de 

insights, isto é, idéias e inspiração para novas pesquisas. 

Como opção de continuidade desta tese, tem-se a investigação de práticas 

organizacionais espirituais. Essa sugestão pode ser explorada partindo-se do modelo 

conceitual proposta nesta tese para, então, criar relações entre as práticas organizacionais e os 

seus custos e benefícifios. Pode-se partir para uma investigação sobre uma prática em 

particular, como o caso da meditação, que atualmente está em destaque, ou sobre um conjunto 

de práticas voltado a uma das três facetas da espiritualidade no trabalho. Para essa sugestão de 

investigação das práticas, um a visão em profundidade vai auxiliar na implementação de 

práticas, enquanto que uma visão holística vai permitir maior compreensão sistemática e 

estratégica da implementação dessas práticas organizacionais. 

Ainda como opção de continuidade desta tese, tem-se a possibilidade de aplicação do 

instrumento de pesquisa em análise de outros casos específicos. Algumas organizações e 

atividades possuem notadamente ambientes e jornadas de trabalho estressantes, as quais 

podem ser, assim como nesta tese, investigadas sobre o olhar das necessidades humanas mais 

elevadas. Essa proposta agrega valor na solução de problemas de organizações semelhantes às 

estudadas, bem como, na discução de questões que envolvam as necessidades espirituais. 

Como opção de explorar as interfaces do tema espiritualidade no trabalho tem-se, 

ainda no âmbito da engenharia, a disciplina de psicologia e sociologia do trabalho. Onde se 

podem investigar variáveis do trabalho e suas relações na interação entre o colaborador e o 

trabalho ou sobre a relação entre colaboradores. Essa proposta traz semelhança com o escopo 

explorado em ergonomia, porém aborda as questões do trabalho sobre a perspectiva da 

psicologia e sociologia, ambas podendo ser construídas sob a visão do indivíduo ou coletivo. 

Por fim, pesquisadores de outras áreas de conhecimento podem se beneficiar da visão 

contruída nesta tese para organização da dimensão espiritual do indivíduo ou coletivo. Essa 

proposta traz a possibilidade de construir instrumentos de pesquisa com outros focos, 

aumentando a compreensão sobre a dimensão espiritual e sua influência no dia a dia.  
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5.3 Considerações Finais 

A abordagem da espiritualidade no trabalho por meio da ergonomia representou um 

desafio, que ao ser cumprido, permitiu articular e sistematizar um tema essencialmente 

subjetivo em uma construção objetiva e racional. Isso só foi possível pela instrumentação de 

uma metodologia de pesquisa alicerçada no escopo de uma disciplina, bem como, o contato 

com diversas pesquisas dedicadas ao tema e a contribuição de indivíduos e organizações. 

Ao contrário do senso comum, observou-se na literatura que da mesma forma que 

algumas necessidades são orientadas ao instinto de sobrevivência, outras necessidades são 

orientadas ao instinto de valorização da vida. Ficou claro que, tanto para a competição quanto 

para a cooperação, o nível de consciência de si mesmo, do coletivo e do ambiente influência 

no nível de satisfação e motivação vivenciadas no dia a dia de trabalho. 

Espera-se que com este estudo, mais indivíduos e organizações passem a dar atenção 

às necessidades de ordem espiritual. Como foi visto no modelo de espiritualidade, cada parte 

guarda a estrutura essêncial do todo. Desse modo, a equalização das dimensões espirituais 

potencialmente podem se desdobrar para o todo e repercurtir na organização dos fatores de 

satisfação e motivação no trabalho. Essa compreensão permite que os trabalhadores 

administrem melhor suas necessidades e demandas, de modo que eles possam fazer escolhas 

estratégicas de que ponto atacar para redução do estresse, ansiedade ou depressão no trabalho. 

A compreensão deste potencial pode ser mais bem entendida pela metáfora de um 

imã, que ao orientar todas as suas cargas consegue desenvolver força magnética suficiente 

para mover outros objetos. Assim como o ímã a orientação das necessidades espirituais 

permite que os colaboradores desenvolvam certo nível de energia motivacional capaz de 

trazer os seus objetivos para mais perto de si. Esse movimento se dá pelo exercício do 

trabalho em condições eficientes, adaptadas às necessidades humanas. 

Dentre as possibilidades de orientação das necessidades espirituais tem-se o 

planejamento estratégico como a prática de maior potencial. Como se sabe os valores 

organizacionais são comumente atrelados a missão e visão da empresa, sendo definidos 

estratégicamente pela direção. Entretanto, o planejamento estratégico pode se desdobrar em 

cascatas, sendo realizados independentemente nos diversos níveis e equipes. Nos níveis de 

equipe podem ser realizados de forma colaborativa, onde se engaja a equipe na criação da sua 

própria missão, visão e valores em ordem de alcançar os objetivos organizacionais. Neste 

ponto a compreensão dos fatores espirituais é essencial para a qualidade de vida no trabalho.  
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7 APÊNDICES 
7.1 Apêndice 1 – Recortes Jornalísticos: Relatos da Situação Problema 

Este apêndice traz recortes jornalísticos que corroboram a relevância do tema no 

contexto atual. Este apanhado de notícias foi realizado na internet através do motor de busca 

fornecido pelo Google. O objetivo dessa busca por recortes jonalíticos foi, principalmente, 

destacar a relevância de se abordar o tema espiritualidade no contexto atual. Além de notícias, 

notas publicadas em sites de organizações influentes para a segurança e saúde no trabalho 

também são apresentados a seguir: 

 Iniciativas da UFF focam a saúde mental de seus alunos 

Publicado em setembro de 2017 na Universidade Federal Fluminense, disponível 
em: <http://www.uff.br/?q=noticias/26-09-2017/iniciativas-da-uff-focam-saude-
mental-de-seus-alunos>. 

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é o país com a 
maior taxa de transtornos de ansiedade no mundo e o quinto em casos de 
depressão. Essa realidade também está presente no ambiente universitário, 
demandando mobilizações efetivas das instituições de ensino superior no auxílio aos 
seus estudantes. 

De acordo com o professor de neuropsiquiatria infantil da UFF, Stephan Oliveira, 
fatores como a cobrança, a competitividade, as relações interpessoais, a 
dificuldade de conciliar vida acadêmica e social, a ameaça do desemprego e do 
fracasso profissional e a distância da família podem desencadear transtornos 
ligados à saúde mental, não sendo raros os casos de alunos que apresentam queda 
no rendimento ou até abandonam o curso. 

Para auxiliar na questão, é importante que as instituições de ensino superior 
compreendam melhor as demandas dos estudantes, como explica o professor do 
Departamento Materno-Infantil da Faculdade de Medicina e doutor em saúde 
mental, Jairo Werner. ―Observamos no contato com os estudantes que muitos 
apresentam queixas ligadas a ansiedade e depressão e nem sempre procuram auxílio, 
alguns, inclusive, optam pelo uso de medicamentos. É necessário que a 
universidade amplie o trabalho preventivo, de orientação e apoio a esses 
alunos‖, alerta. 

Segundo o vice-reitor, Antonio Claudio da Nóbrega, é fundamental um olhar focado 
na direção de uma saúde integral dos estudantes. ―Trabalhamos para gerar um 
ambiente que promova o bem estar, o sentimento de pertencimento e a 
autonomia dos estudantes. Desta forma, fortalecemos os vínculos institucionais e 
criamos condições para uma formação integral, promovendo a saúde mental. Nesse 
contexto, é importante que cada docente considere seus alunos como pessoas em 
formação com demandas, sonhos e frustrações‖, ressalta. 

 

 Por dia, 8 trabalhadores se afastam por problemas psicológicos no ES 

Publicado em julho de 2017 na Gazeta, disponível em: 
<https://www.gazetaonline.com.br/noticias/economia/2017/07/por-dia-8-
trabalhadores-se-afastam-por-problemas-psicologicos-no-es-1014083924.html>. 

De acordo com o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), de janeiro a junho 
deste ano, foram concedidos 1.055 benefícios para que trabalhadores pudessem se 
tratar. Levando em consideração apenas dias úteis, são oito casos por dia.Do total de 
auxílios, 404 ocorreram por conta de episódios depressivos, seguido por 166 de 

http://www.uff.br/?q=noticias/26-09-2017/iniciativas-da-uff-focam-saude-mental-de-seus-alunos
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transtornos ansiosos e 153 de transtorno misto de ansiedade e depressão. Já os casos 
de depressão recorrente foram 118 registros. 

Segundo o chefe do Serviço de Saúde do Trabalhador, Juliano Pina, quanto maior a 
demanda cognitiva da atividade, maior será o caso de problemas relacionados 
aos transtornos mentais. 

A psicóloga Angelita Scárdua ressalta que a depressão se tornou uma epidemia 
mundial e aponta que a pressão diária pode desencadear o problema. ―As 
pessoas são pressionadas a serem perfeitas o tempo todo, a entregarem resultados 
perfeitos e estarem sempre em atividade. No trabalho, o que conta não é a vocação e 
sim a habilidade de fazer o maior número de atividades em menos tempo. Isso pode 
gerar frustração. O que precisamos é aprender a encontrar sentido nas coisas e em 
nossas realizações para sermos mais felizes‖, avalia. 

 

 Riscos psicossociais, estresse e violência no trabalho (Traduzido) 

Publicado em abril de 2017 na Organização Internacional do Trabalho, 
disponível em: <http://www.ilo.org/actrav/info/international-journal-labour-
research/WCMS_551796/lang--en/index.htm>. 

Além disso, nossa compreensão da violência e do assédio mudou, e agora há uma 
consciência muito maior de que a violência pode assumir a forma de controle 
psicológico prejudicial. Na Europa, os dados mostram que, embora a violência 
física no trabalho tenha diminuído outras formas de violência e assédio - como 
ameaças, intimidação, bullying e atenção sexual não desejada - prevalecem no 
local de trabalho (Eurofound, 2015). Há também evidências bem documentadas do 
impacto negativo da violência e do assédio sobre a saúde e o bem-estar dos 
trabalhadores e sobre sua forte associação com altos níveis de absenteísmo e 
rotatividade de pessoal (Eurofound, 2016). (Traduzido) 

 

 Depressão não é Frescura: Reportagem especial, depressão no trabalho 

Publicado em abril de 2017 no Tribunal Superior do Trabalho, disponível em: 
<http://www.tst.jus.br/web/trabalhoseguro/programa/-
/asset_publisher/0SUp/content/reportagem-especial-sobre-depressao-no-
trabalho?inheritRedirect=false>. 

A investigação dos transtornos mentais não é tarefa fácil. A depressão pode ser 
desencadeada por fatores diversos que atuam concomitantemente. Uma pessoa que 
já apresenta predisposição e é submetida a condições de trabalho estressantes, por 
exemplo, pode vir a desenvolver a doença. Hoje sabemos que é cada vez maior a 
exigência por longas jornadas de trabalho, permanência de conexão por longos 
períodos em instrumentos tecnológicos, pressões por resultados e competitividade. 
Algumas profissões são mais conhecidas pelas cobranças no dia a dia, como as 
ligadas ao mercado financeiro, controladores de voo, dos profissionais da área 
de segurança, jornalistas, médicos e enfermeiros etc. 

Nos casos em que o trabalho constitui fator responsável por desencadear o 
problema, o empregador pode vir a ser responsabilizado. É que, pela lei, ele tem 
o dever de manter um ambiente de trabalho seguro e saudável para os seus 
empregados. Nesta NJ especial, veremos alguns casos apreciados pelo TRT de 
Minas e as soluções adotadas diante do que prevê a legislação e a jurisprudência. 
Vamos fazer um apanhado de como a questão vem sendo abordada na Justiça do 
Trabalho de Minas. 
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 Estresse no local do trabalho: um Desafio Coletivo 

Publicado em abril de 2017 no Justiça, disponível em: 
<https://jus.com.br/artigos/57130/estresse-no-local-do-trabalho>. 

As abordagens tradicionais para a saúde ocupacional, medicina comportamental e 
psicologia organizacional foram desafiadas por novos contextos sociais e 
econômicos que influenciam a busca de novas perspectivas de comportamento 
organizacional positivo de apoio ao potencial de trabalho significativo e bem-
estar. No final do século passado e início do século XXI, um avanço tecnológico 
sem precedentes ocorreu marcado pela globalização que transformou o mundo do 
trabalho, com a introdução de novas formas de organização do trabalho, relações de 
trabalho e padrões de emprego, contribuindo para o aumento do estresse relacionado 
com o trabalho e os distúrbios a ele associados. 

O foco atual da OIT volta-se à saúde e ao papel das políticas de recursos 
humanos para garantir estratégias preventivas, implicando uma prática de saúde 
ocupacional que envolve a avaliação de risco psicossocial e a gestão para a 
prevenção do estresse relacionado com o trabalho e as doenças mentais relacionadas 
ao trabalho. 

 

 Depressão é a doença mais incapacitante do mundo 

Publicado em março de 2017 no Estadão, disponível em: 
<http://emais.estadao.com.br/blogs/joel-renno/depressao-e-a-doenca-mais-
incapacitante-do-mundo/>. 

O relatório encontrou as taxas de prevalência para o pico da depressão entre os 
adultos mais velhos, afetando 2% mais mulheres entre as idades de 55 e 74 do que 
homens. No entanto, em todos os grupos etários, ele disse que depressão foi 1,5 
vezes mais comum entre as mulheres do que os homens. 

Quebrando um equívoco generalizado, Chisholm disse que os distúrbios não eram 
doenças dos ricos ou influentes. Ele disse que mais de 80% dessas condições 
estavam presentes em países de baixa e média renda. 

 

 Mais de 75 mil pessoas afastadas do trabalho por depressão em 2016 

Publicado em fevereiro de 2017 na Epoca Negócios, disponível em: 
<http://epocanegocios.globo.com/Carreira/noticia/2017/02/mais-de-75-mil-pessoas-
foram-afastadas-do-trabalho-por-depressao-em-2016.html>. 

No ano passado, 75,3 mil trabalhadores foram afastados em razão do mal, com 
direito a recebimento de auxílio-doença em casos episódicos ou recorrentes. Eles 
representaram 37,8% de todas as licenças em 2016 motivadas por transtornos 
mentais e comportamentais, que incluem não só a depressão, como estresse, 
ansiedade, transtornos bipolares, esquizofrenia e transtornos mentais 
relacionados ao consumo de álcool e cocaína. No ano passado, mais de 199 mil 
pessoas se ausentaram do mercado e receberam benefícios relacionados a estas 
enfermidades, o que supera o total registrado em 2015, de 170,8 mil. 

Entre 2009 e 2015 (únicos dados disponíveis), quase 97 mil pessoas foram 
aposentadas por invalidez em razão de transtornos mentais e comportamentais, com 
destaque para depressão, distúrbios de ansiedade e estresse pós-traumático. Ao 
todo, esses novos benefícios representam, hoje, uma conta de R$ 113,3 milhões 
anuais aos cofres públicos. 

Para os especialistas, a situação evidencia a necessidade de colocar esse tipo de 
transtorno no topo da lista de preocupações para políticas públicas e de 
empresas. A própria Organização Mundial de Saúde (OMS) alerta que, até 2020, a 
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depressão será a doença mais incapacitante do mundo. A Associação Brasileira de 
Psiquiatria (ABP) estima que entre 20% e 25% da população tiveram, têm ou terão 
um quadro de depressão em algum momento da vida. 

 

 OMS registra aumento de casos de depressão em todo o mundo 

Publicado em fevereiro de 2017 nas Nações Unidas, disponível em: 
<https://nacoesunidas.org/oms-registra-aumento-de-casos-de-depressao-em-todo-o-
mundo-no-brasil-sao-115-milhoes-de-pessoas/>. 

Relatório global lançado pela Organização Mundial da Saúde aponta que o número 
de casos de depressão aumentou 18% entre 2005 e 2015: são 322 milhões de 
pessoas em todo o mundo, a maioria mulheres. No Brasil, a depressão atinge 11,5 
milhões de pessoas (5,8% da população), enquanto distúrbios relacionados à 
ansiedade afetam mais de 18,6 milhões de brasileiros (9,3% da população). 

A depressão resulta de uma complexa interação de fatores sociais, psicológicos 
e biológicos. Pessoas que passaram por eventos adversos durante a vida 
(desemprego, luto, trauma psicológico) são mais propensas a desenvolver depressão. 
A depressão pode, por sua vez, levar a mais estresse e disfunção e piorar a situação 
de vida da pessoa afetada e o transtorno em si. 

Está demonstrado que os programas de prevenção reduzem a incidência da 
depressão. Entre as estratégias comunitárias eficazes para prevenir essa condição 
estão os programas escolares que promovem um modelo de pensamento positivo 
entre crianças e adolescentes. Intervenções direcionadas aos pais de crianças com 
problemas comportamentais podem reduzir os sintomas depressivos dos pais e 
melhorar os resultados dos filhos. Os programas de exercício para pessoas idosas 
também podem ser eficazes para prevenir a depressão. 

 

 Estresse no Ambiente de Trabalho (Traduzido) 

Publicado em 2017 na Associação Americana de Pisiquiatria, disponível em: 
<http://www.apa.org/helpcenter/workplace-stress.aspx>. 

Um sentimento de impotência é uma causa universal do estresse no trabalho. 
Quando você se sente impotente, você está presa dos companheiros de viagem da 
depressão, desamparo e desesperança. Você não altera ou evita a situação porque 
sente que nada pode ser feito. 

Às vezes, seu ambiente de trabalho cria estresse físico por causa do ruído, falta de 
privacidade, iluminação fraca, ventilação fraca, controle de temperatura fraco ou 
instalações sanitárias inadequadas. As configurações em que há confusão 
organizacional ou um estilo gerencial excessivamente autoritário, laissez-faire 
ou centrado na crise são psicologicamente estressantes. (Traduzido) 

 

 Bem-Estar, Saúde e Qualidade de Vida nas Organizações 

Publicado em 2017 na Associação Internacional para o Gerenciamento do 
Estresse, disponível em: <http://www.ismabrasil.com.br/?con=artigos&idi=pt-
br&obj=site&pag=3>. 

Atualmente, a jornada e o ambiente de trabalho são estudados por diversas áreas, 
principalmente pela ergonomia, para tornar o trabalho cada vez mais adequado às 
necessidades do ser humano no exercício da sua profissão. Entretanto, as jornadas e 
os ambientes de trabalho modernos ainda promovem altos índices de Estresse 
no Trabalho e prejudicam a Qualidade de Vida no Trabalho mesmo em 
organizações com altos índices de Satisfação no Trabalho. 
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 OMS diz que 33% da população mundial sofrem de ansiedade 

Publicado em janeiro de 2016 no Progresso, disponível em: 
<http://www.progresso.com.br/caderno-a/ciencia-saude/oms-diz-que-33-da-
populacao-mundial-sofre-de-ansiedade>. 

Um dado alarmante é que, um dessesestudos – o relatório São Paulo Megacity 
Mental Health Surve, realizado em 2014, mostrou que a região metropolitana de São 
Paulo possui a maior incidência de perturbações mentais no mundo. O estudo feito 
pela OMS revela que 29,6% dos paulistanos, e moradores da região 
metropolitana, sofrem de algum tipo de perturbação mental. O levantamento 
pesquisou 24 grandes cidades em diferentes países. Entre os problemas mais comuns 
apontados no estudo estão a ansiedade, mudanças comportamentais e abuso de 
substâncias químicas. Dentre eles, a ansiedade é o mais comum, afetando 19,9% das 
5.037 pessoas pesquisadas. 

De acordo com os pesquisadores responsáveis pelo estudo, a alta incidência de 
perturbações mentais é causada pela alta urbanização associada com privações 
sociais. Segundo eles, os grupos mais vulneráveis são homens migrantes e 
mulheres que residem em regiões de alta vulnerabilidade social. 

Os gatilhos que desencadeiam a ansiedade são muitos. Os tipos dela, também. Desde 
que foi categorizada como uma patologia e inserida na terceira edição do DSM 
(sigla em inglês para Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais), a 
ansiedade desdobrou-se em muitos males, como fobias e alguns tipos de 
transtorno do pânico, obsessivo compulsivo, estresse pós-traumáticos, 
ansiedade social ou ansiedade generalizada, por exemplo. 

 

 Segundo OMS, 90% da população mundial sofre com estresse 

Publicado em fevereiro de 2012 na Tribuna Paraná, disponível em: 
<http://www.tribunapr.com.br/arquivo/vida-saude/segundo-oms-90-da-populacao-
mundial-sofre-com-estresse/>. 

Trabalho, filhos, contas e trânsito. Esses são alguns dos fatores que podem levar 
uma pessoa a sofrer de uma síndrome que já é considerada como o grande mal do 
século. De acordo com um levantamento realizado pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS), o estresse atinge cerca de 90% da população mundial. O cenário, 
ainda segundo a pesquisa, está associado ao desenvolvimento de uma série de 
doenças, como câncer, depressão, diabetes e hipertensão. 

De acordo com o médico psiquiatra Marcelo Maroni Saraiva, o estresse é um 
conjunto de sintomas físicos e psíquicos ocasionados por um evento específico, 
externo ao indivíduo. ―As causas do estresse são variadas, desde fatores 
profissionais, até familiares. Excesso de atribuições e metas no trabalho são causas 
comuns, por exemplo.‖ destaca. 

 

 Trabalho e Saúde Mental na Visão da OIT 

Publicado em junho de 2010 na Revista Tribunal Regional Trabalho, disponível 
em:<http://www.trt3.jus.br/escola/download/revista/rev_81/ciclo_estudos/martha_ha
lfeld_schmidt.pdf>. 

De acordo com um estudo da OIT publicado em 20001, 
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7.2 Apêndice 2 – Bibliometria: Métricas do Tema Espiritualidade 

Este apêndice traz métricas bibliográficas fornecidas pelo mecanismo de busca 

Scopus sobre o tema espiritualidade. A pesquisa bibliográfica utilizou a palavra ―Spirituality‖ 

como estratégia de busca. Assim, o mecanismo da Scopus foi programado para buscar a 

palavra ―Spirituality‖ dentre todos os textos catalogados em sua base. Para uma busca mais 

acertiva utilizou-se o filtro ―buscar somente nos campos título, resumo e palavras-chave‖. O 

resultado foi de uma amostra de 20.076 textos catalogados na base. 

Alguns indicadores bibliométricos então foram analisados. Fazendo-se um recorte 

sobre o período dos últimos 20 anos, sete indicadores disponíveis pela própria plataforma 

foram observados: ―Documents by year‖; ― Documents per year by source‖; ―Documents by 

author‖; ―Documents by affiliation‖; ―Documents by country/territory‖; ―Documents by 

subject area‖; e ―Documents by type‖. 

O primeiro indicador bibliométrico ―Documents by year‖ mostra que o tema vem 

apresentando uma taxa de crescimento de aproximadamente 250 artigos a cada 2 anos e 

atualmente está em um patamar de 1500 artigos nas mais diversas áreas. 

 

 
Figura 1 (Apêndice 2): Documents by year (1996-2016) 

Fonte: Scopus 
 

O segundo indicador bibliométrico ―Documents per year by source‖ mostra que os 

veículos que mais trazem discussão sobre ―Spirituality‖ têm também um alto teor de 

―Religion‖. O que não é de se estranhar, dado que a religião foi historicamente o principal 

instrumento para desenvolvimento da espiritualidade humana. Outro ponto que chama atenção 

é o fato de que o primeiro periódico de grande volume que relaciona ―Spirituality‖ com 

―Management‖ aparece a partir de 2004 somente. 
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Figura 2 (Apêndice 2): Documents per year by source (1996-2016) 

Fonte: Scopus 

 

O terceiro indicador bibliométrico ―Documents by author‖ mostra que o tema 

―Spirituality‖ convida os autores para se debruçam com muita dedicação sobre o tema, haja 

visto que os três autores com o maior numero de publicação acumulam juntos 

aproximadamente 320 artigos. 

 

 
Figura 3 (Apêndice 2): Documents by author (1996-2016) 

Fonte: Scopus 

 

O quarto indicador bibliométrico ―Documents by affiliation‖ mostra que muitos 

estudos sobre ―Spirituality‖ são desenvolvidos nos Estados Unidos, uma potência em pesquisa 

em diversas de áreas. Dentre as universidades destacam-se as escolas de medicina, 

corroborando perspectiva de integridade do ser composta por ―corpo, mente e espírito‖. 
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Figura 4 (Apêndice 2): Documents by affiliation (1996-2016) 

Fonte: Scopus 
 

O quinto indicador bibliométrico ―Documents by country/territory‖ mostra que os 

Estados Unidos é um ponto fora da curva neste tema. O Reino Unido figura a segunda 

posição, enquanto que o Brasil e outros países, que também possuem movimentos religiosos, 

figuram outro patamar de publicações. 

 

 
Figura 5 (Apêndice 2): Documents by country/territory (1996-2016) 

Fonte: Scopus 

 

O sexto indicador bibliométrico ―Documents by subject area‖ mostra que o tema 

―Spirituality‖ possui uma expressividade relativamente pequena no campo de estudos 

organizacionais abordados nas áreas de ―Business and Economies‖. Além disso, o panorama 

das quatro grande áreas que o tema ―Spirituality‖ é discutido corrobora as dimensões da 

espiritualidade, isto é: o corpo (Medicine); a mente (Psychology); o coletivo (Social Sciences); 

e o indivíduo (Arts and Humanities). 
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Figura 6 (Apêndice 2): Documents by subject area (1996-2016) 

Fonte: Scopus 
 

O setimo indicador bibliométrico ―Documents by type‖ mostra que cerca de 80% da 

amostra de artigos encontrados com a palavra ―Sprituality‖ são do tipo ―Article or Review‖. 

Sendo assim, pode-se dizer que este tema vendo sendo tratado de maneira técnica e científica 

nas diversas áreas de pesquisa com todo o rigor metodológico de uma investigação cientifica. 

 

 
Figura 7 (Apêndice 2): Documents by type (1996-2016) 

Fonte: Scopus  
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7.3 Apêndice 3 – Revisão Sistemática: Memória dos Artigos Revisados 

Este apêndice traz o registro da amostra de partida dos artigos revisados de modo 

sistemático. A amostra de partida contém os primeiros artigos revisados pela pesquisa, sendo 

cruciais para a fundamentação teórica do modelo proposto. 

A tabela 1 (apêndice 3) traz o registro dos artigos revisados. A tabela esboça um 

panorama sobre a espiritualidade no trabalho para o leitor mais interessado. Isso porque, 

fragmentos de texto de cada artigo são destacados, permitindo que o vies tomado por cada um 

destes artigos seja vizualizado. Esse núcleo de partida foi composto por 202 artigos oriundos 

de um refinamento sobre os textos disponíveis na base Scopus. O processo de refinamento até 

a chegada nessa anostra de artigos para a revisão está ilustrado na figura 1(apêndice 3). 

 

 
Figura 1(apêndice 3): Núcleo de partida da revisão bibliográfica sistemática 

Fonte: Scopus 

 

Neste processo de revisão bibliográfica cabe ressaltar que alguns artigos tiveram o 

seu acesso gratuíto através do portal de periódicos CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior), enquanto outros não puderam ser acessados dado o seu caráter 

restrito, isto é, quando o texto completo está disponível somente mediante compra ou aluguel. 

Apesar disso, diversos artigos com acesso restrito possuem copias gratuitas na internet e 

foram encontrados através do Google Acadêmico.  
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Autor Ano Título Fragmento do Abstract 

Abdelzaher D., 
Latheef Z., 
Abdelzaher A. 

2017 Recovering from conflict and uncertainty 
post Arab Spring: A model leveraging 
employees‘ spiritual values 

Focusing on spiritual leadership and employee religious 
values as key determinants of organizational survival in 
Muslim-majority markets. 

Afsar B., Badir Y. 2017 Workplace spirituality, perceived 
organizational support and innovative 
work behavior: The mediating effects of 
person-organization fit 

This study has tested the effect of workplace spirituality as 
an antecedent of innovative work behavior for the first time. 

Afsar B., Rehman M. 2015 The relationship between workplace 
spirituality and innovative work behavior: 
The mediating role of perceived person-
organization fit 

Results of the study indicate that employees workplace 
spirituality is positively related to both self and supervisor 
ratings of innovative behaviors 

Ahmad A., Omar Z. 2014 Reducing deviant behavior through 
workplace spirituality and job satisfaction 

The purpose of this paper is to propose a model on the 
relationship attitudes and behaviors. The purpose of this 
paper is to propose a model on the relationship between 
workplace spirituality and workplace deviant behaviour with 
job satisfaction as a mediator. 

Al-Hosaini F.F., 
Sofian S. 

2015 An exploration of inclusion of spirituality 
into the balanced scorecard (BSC) to 
support financial performance: A review 

The goal of this paper is to review the recent research on 
Spirituality as nonfinancial performance indicator for the 
BSC. 

Albuquerque I.F., 
Cunha R.C., Martins 
L.D., Sá A.B. 

2014 Primary health care services: Workplace 
spirituality and organizational performance 

The paper aims to study the influence of three dimensions of 
workplace spirituality (inner life, meaningful work and sense 
of community) on perceived and objective organizational 
performance in two primary health care settings 

Altaf A., Awan M.A. 2011 Moderating Affect of Workplace 
Spirituality on the Relationship of Job 
Overload and Job Satisfaction 

This research deals with the study of moderating affects of 
workplace spirituality on job overload and employee's 
satisfaction relationship. 

Asrah N.A., Djauhari 
M.A., Suleiman E.S. 

2014 Work attitude among Malaysian 
academicians in the public Universities: A 
social network analysis 

This study dealt with a social network analysis approach to 
comprehend the work attitude amongst academicians in the 
Malaysian public universities. 

Ausbrooks A.R. 2011 Why Child Welfare Supervisors Stay Research focusing on retention of child protection 
employees, primarily caseworkers, indicates that high 
turnover rates in child welfare agencies are a consequence of 
high levels of stress.  

Azad Marzabadi E. 
et. al. 

2015 Relationship between physical-mental 
health and spirituality with self-efficacy in 
military staff 

The main purpose of this research was to study the 
relationship between physical-mental health and spirituality 
with self-efficacy in the staff members of a military 
organization. 

Azad Marzabadi E., 
Niknafs S. 

2014 Organizational spirituality and its role in 
job stress of military staff 

The purpose of the current study is to investigate 
organizational spirituality and its effects on job stress of 
military staff. 

Azad Marzabadi E., 
Purkhalil M., 
Hashemizadeh S.M., 
Shokoohi P. 

2014 The role of organizational spirituality in 
job stress and job satisfaction in staff of a 
Medical Military University and 
considering solutions to enhance theirs 
spirituality 

The present study explores the relationship between 
organizational spirituality and the employees' job satisfaction 
and job stress in a Medical Military University. 

Azad-Marzabadi E., 
Hoshmandja M., 
Poorkhalil M. 

2013 The relationship between personnel's job 
stress and their spiritual intel-ligence and 
organizational spirituality in a military 
university 

The present study was an attempt to explore the relationship 
between job stress and organizatinal spirituality and spiritual 
intelligence in the personnel of Baqiyatallah University of 
Medical Sciences. 

Bachkirov A.A., 
AlAbri S. 

2016 Islamic values and negotiator behavior The international negotiation practitioners involved in cross- 
cultural negotiations in the Arabian Gulf should consider 
their counterpart‘s behavioral patterns and expectations 
shaped by the Islamic faith. 

Badrinarayanan V., 
Madhavaram S. 

2008 Workplace spirituality and the selling 
organization: A conceptual framework and 
research propositions 

Theoretical and empirical support is emerging on how 
workplace spirituality influences both employee and 
organizational outcomes. 

Baldacchino D. 2015 Spiritual care education of health care 
professionals 

Nurses and health care professionals should have an active 
role in meeting the spiritual needs of patients in collaboration 
with the family and the chaplain. 
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Balog A.M., Baker 
L.T., Walker A.G. 

2014 Religiosity and spirituality in 
entrepreneurship: A review and research 
agenda 

The purpose of this article is to review the influences of 
spirituality and religiosity within the field of 
entrepreneurship. 

Bandsuch M.R., 
Cavanagh G.F. 

2005 Integrating spirituality into the workplace: 
Theory and practice 

The presence of spirituality in the workplace meets a variety 
of personal and professional business objectives, including 
meaningfulness of work, ethics and productivity. 

Beehner C.G., 
Blackwell M.J. 

2016 The impact of workplace spirituality on 
food service worker turnover intention 

The effect of a workplace spirituality program on turnover 
intention was not significant (p =.274), suggesting workplace 
spirituality interventions may not be an appropriate turnover 
intention mitigation method within the food service industry. 

Bell-Ellis R.S., Jones 
L., Longstreth M., 
Neal J. 

2015 Spirit at work in faculty and staff 
organizational commitment 

This study examines the impact of four dimensions of spirit 
at work on organizational commitment: engaging work, 
sense of community, mystical experience, and spiritual 
connection. 

Bhatti O.K., Alam 
M.A., Hassan A., 
Sulaiman M. 

2016 Islamic spirituality and social 
responsibility in curtailing the workplace 
deviance 

The current study aims to examine the relationship between 
Islamic spirituality (IS), Islamic social responsibility (ISR) 
and workplace deviance (WD). 

Brophy M. 2015 Spirituality Incorporated: Including 
Convergent Spiritual Values in Business 

By cultivating what I will call ―the spiritual imagination,‖ 
businesses can facilitate fidelity between the convergent 
values of its principals, and the actions, policies, and culture 
of a company. 

Brotheridge C.M., 
Lee R.T. 

2007 Hands to work, heart to god: Religiosity 
and organizational behavior 

This paper considers the relevance of religiosity and 
spirituality in the workplace. 

Byrne C.J., Morton 
D.M., Dahling J.J. 

2011 Spirituality, religion, and emotional labor 
in the workplace 

We review the literature on emotional labor and develop a 
series of research questions that focus on issues such as the 
interplay between organizational and religious expectations. 

Cadge W., Catlin 
E.A. 

2006 Making sense of suffering and death: How 
health care providers construct meanings 
in a neonatal 

Biomedical technology has progressed at a pace that has 
created a new set of patient care dilemmas. 

Carroll S.T., Stewart-
Sicking J.A., 
Thompson B. 

2014 Sanctification of work: assessing the role 
of spirituality in employment attitudes 

Recent research has sought to develop measures that 
empirically substantiate spirituality as a unique construct 
independent of established personality constructs. 

Cavanagh G.F., 
Bandsuch M.R. 

2002 Virtue as a benchmark for spirituality in 
business 

Many successful business executives demonstrate a 
spirituality that does develop good moral habits. 

Chawla V. 2016 Workplace spirituality governance: impact 
on customer orientation and salesperson 
performance 

The purpose of this study is to present governance based on 
workplace spirituality as an alternative approach, wherein 
salespeople‘s emotional and spiritual development is given 
primary importance. 

Chawla V. 2014 The effect of workplace spirituality on 
salespeople's organisational deviant 
behaviours: Research propositions and 
practical implications 

Jurkiewicz and Giacalone's value framework of workplace 
spirituality which consists of ten values (benevolence, 
generativity, humanism, integrity, justice, mutuality, 
receptivity, respect, responsibility and trust) is used to 
propose the theoretical linkages with salespeople's 
organisational deviant behaviours. 

Chawla V., Guda S. 2013 Workplace Spirituality as a Precursor to 
Relationship-Oriented Selling 
Characteristics 

The paper points out that self-interest transcendence is a 
common aspect in the workplace spirituality concept. 

Chawla V., Guda S. 2010 Individual spirituality at work and its 
relationship with job satisfaction, 
propensity to leave and job commitment: 
An exploratory study among sales 
professionals 

Sales professionals' spirituality at work is positively related 
to job satisfaction and job commitment, and negatively 
related to propensity to leave. 

Chen C.-Y., Chen C.-
H.V., Li C.-I. 

2013 The Influence of Leader's Spiritual Values 
of Servant Leadership on Employee 
Motivational Autonomy and Eudaemonic 
Well-Being 

This research examined the role of leader's spiritual values in 
terms of the "servant leadership" in the process of promoting 
employee's autonomous motivation and eudaemonic well-
being. 
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Chen C.-Y., Yang C.-
Y., Li C.-I. 

2012 Spiritual leadership, follower mediators, 
and organizational outcomes: Evidence 
from three industries across two major 
chinese societies 

Spiritual leadership process was investigated across 2 major 
Chinese societies. 

Chobbasti A.B. 2014 Investigating the role of workplace 
spirituality on improvement of 
organizational citizenship behavior 
considering the mediator role of 
organizational commitment in employees 
(case study: Ninth district of Tehran 
municipality) 

In organizations that enjoy of high level of spirituality in 
comparison with those who don't enjoy of these values, 
employees have positive attitudes, support of organization 
and more commitment. 

Chongvisal R. 2012 Factors effecting job satisfaction and 
employee engagement 

The main purpose of this study was to test the structural 
relationships of employee self-esteem, intrinsic motivation, 
workplace spirituality, and supervisor leadership having 
effects on employee job satisfaction and engagement. 

Clark L., Leedy S., 
McDonald L., Muller 
B., Lamb C., Mendez 
T., Kim S., 
Schonwetter R. 

2007 Spirituality and job satisfaction among 
hospice interdisciplinary team members 

This study examined the prevalence of spirituality among 
hospice interdisciplinary team members; whether spirituality 
is related to job satisfaction; and the structural path 
relationships among four variables: spiritual belief, 
integration of spirituality at work, self actualization and job 
satisfaction. 

Clemmons III A.B., 
Fields D. 

2011 Values as Determinants of the Motivation 
to Lead 

We examined the incremental contribution of personal values 
in predicting individuals' motivation to lead. 

Coetzee H.K., 
Wissing M.P., 
Temane Q.M. 

2010 Meaningfulness as experienced by a group 
of South Africans 

The focus of this study is on meaningfulness as a facet of 
psychological well-being. 

Crawford A., 
Hubbard S.S., Lonis-
Shumate S.R., O'neill 
M. 

2009 Workplace spirituality and employee 
attitudes within the lodging environment 

This research examined the workplace spirituality concept 
and its relationship with employee variables, including 
intrinsic work satisfaction, job involvement, intention to quit, 
organizational based self-esteem, and organizational 
commitment, within the lodging setting. 

Crossman J. 2015 Eclecticism and commonality in employee 
constructions of spirituality 

Much of the literature around workplace spirituality and the 
theorizing about spirituality as a concept has been generated 
in the United States. 

Daniel J.L. 2015 Workplace spirituality and stress: 
Evidence from mexico and US 

The purpose of this article is to study the relationship 
between three dimensions of workplace spirituality (inner 
life, meaningful work and sense of community) and work 
stress in Mexico and the USA. 

Davis S., Lind B.K., 
Sorensen C. 

2013 A comparison of burnout among oncology 
nurses working in adult and pediatric 
inpatient and outpatient settings 

To investigate differences in burnout among oncology nurses 
by type of work setting, coping strategies, and job 
satisfaction.  

de Klerk J.J. 2005 Spirituality, meaning in life, and work 
wellness: A research agenda 

The role of spirituality in the organization is a rapidly 
growing area of interest in management literature and 
conferences. 

de Klerk-Luttig J. 2008 Spirituality in the workplace: A reality for 
south african teachers? 

In this article I identify the concept spirituality as an often 
neglected dimension of the lives of teachers in South Africa. 

Dean K.L., Fornaciari 
C.J. 

2007 Empirical research in management, 
spirituality & religion during its founding 
years 

Studying management, spirituality, and religion (MSR) in the 
workplace involves multi-disciplinary and broadly based 
literatures. 

Diddams M., Lee 
Whittington J., 
Davigo T. 

2005 Creating in the name of god who creates: 
A whole-life model of spirituality within 
work 

Review the historically different spiritual meanings 
associated with work and question modern assumptions. 

Doram K., Chadwick 
W., Bokovoy J., 
Profit J., Sexton J.D., 
Sexton J.B. 

2017 Got spirit? the spiritual climate scale, 
psychometric properties, benchmarking 
data and future directions 

Organizations that encourage the respectful expression of 
diverse spiritual views have higher productivity and 
performance, and support employees with greater 
organizational commitment and job satisfaction. 

Driver M. 2007 Meaning and suffering in organizations The paper suggests that suffering can be a pathway to the 
discovery of spiritual meaning. 
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Driver M. 2007 A ―spiritual turn‖ in organizational studies: 
Meaning making or meaningless? 

The benefit of taking the ―spiritual turn‖ as a response to a 
crisis of meaning in organizations 

Duffy R.D. 2006 Spirituality, religion, and career 
development: Current status and future 
directions 

Generally these investigations have found aspects of 
spirituality and religion to relate positively to career decision 
self-efficacy, career values, and job satisfaction. 

Duffy R.D., Reid L., 
Dik B.J. 

2010 Spirituality, religion, and career 
development: Implications for the 
workplace 

This article discusses the various ways religion and 
spirituality may relate to one‘s career Development and how 
religion and spirituality may be incorporated into the 
workplace. 

Duffy R.D., Reidb L., 
Dikc B.J. 

2010 Spirituality, religion, and career 
development: Implications for the 
workplace 

This article discusses the various ways religion and 
spirituality may relate to one's career development and how 
religion and spirituality may be incorporated into the 
workplace. 

Duggleby W., Cooper 
D., Penz K. 

2009 Hope, self-efficacy, spiritual well-being 
and job satisfaction 

Hope is an important concept in the work life of Continuing 
Care Assistants. 

E Cunha M.P., Rego 
A., D'Oliveira T. 

2006 Organizational spiritualities: An ideology-
based typology 

four organizational types of spirituality: the soulful 
organization, the holistic organization, the ascetic 
organization, and the professional organization. 

Elkington R. 2013 Adversity in pastoral leadership: Are 
pastors leaving the ministry in record 
numbers, and if so, why? 

As churches in the West grapple with the rising tide of 
secularism, post-modernism and individualised spirituality, 
the leaders of those churches become casualties of these 
macroenvironmental factors. 

Elpern E.H., Covert 
B., Kleinpell R. 

2005 Moral distress of staff nurses in a medical 
intensive care unit 

Moral distress is caused by situations in which the ethically 
appropriate course of action is known but cannot be taken. 

Fagley N.S., Adler 
M.G. 

2012 Appreciation: A spiritual path to finding 
value and meaning in the workplace 

Appreciation may help employees feel valued, unleashing 
their intrinsic motivation and desire to excel and to help 
others, including customers, supervisors or peers. 

Fernando M., Jackson 
B. 

2006 The influence of religion-based workplace 
spirituality on business leaders' decision-
making: An inter-faith study 

The findings suggest that religion plays a significant role in 
influencing the judgment, emotional and motivational 
qualities of Sri Lankan leaders' decision-making. 

Fite K., Reardon 
R.F., Boone M. 

2011 Spirituality and 21st century school 
leadership 

This article takes a look at pertinent research and literature 
about spirituality and leadership. 

Freund A., Yahav R., 
Gilboa-Arama B. 

2016 Workplace spirituality in social services 
departments 

The current study, which included the participation of 179 
social workers in Israel, aimed to enrich two primary 
research fields, spirituality in organizations and work 
attitudes 

Galea M. 2014 Assessing the incremental validity of 
spirituality in predicting nurses' burnout 

This population study examined the incremental validity of 
spirituality in predicting burnout among Maltese professional 
nurses. 

Garavan T.N., 
Dimitrov D. 

2012 Sources of meaningfulness in the 
workplace: A study in the US hospitality 
sector 

The purpose of this paper is to explore the sources of 
meaningfulness at the workplace, according to the 
perceptions of hospitality employees 

Gatling A., Kim J.S., 
Milliman J. 

2016 The relationship between workplace 
spirituality and hospitality supervisors‘ 
work attitudes: A self-determination 
theory perspective 

The purpose of this paper is to investigate the extent to which 
workplace spirituality (WPS) is related to hospitality 
supervisors‘ organizational commitment (OC) and intention 
to quit (ITQ). 

Ghanbarnejad H., 
Majidian S. 

2012 The relationship between spirituality and 
engineering(work) ethics in the workplace: 
A case study in Iran telecommunication 
research center 

The recent shift in the attitude of organizations toward 
human beings has led to the formation of various non-
instrumental variables that affect the performance of 
organizations. 

Ghazzawi I.A., Smith 
Y., Cao Y. 

2016 Faith and job satisfaction: Is religion a 
missing link? 

The intent was to examine whether and what level of 
religious commitment impacted workplace attitudes, 
specifically job satisfaction. 

Giacalone R.A., 
Jurkiewicz C.L. 

2003 Right from Wrong: The Influence of 
Spirituality on Perceptions of Unethical 
Business Activities 

Analyses indicate that degree of individual spirituality 
influences whether an individual perceives a questionable 
business practice as ethical or unethical. 
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Goltz S.M. 2011 Spiritual power: The internal, renewable 
social power source 

The article discusses how the concept of spiritual power 
contributes to the existing literatures on workplace 
spirituality and social power. 

Graber D.R., Johnson 
J.A. 

2001 Spirituality and healthcare organizations In recent years, the place of spirituality in organizations has 
become increasingly discussed and advocated. 

Grafton E., Gillespie 
B., Henderson S. 

2010 Resilience: The power within To advance understanding of resilience as an innate resource 
and its potential and relevance in the management of 
workplace stress for oncology nurses. 

Graham J.R., Shier 
M.L. 

2011 Making sense of their world: Aspects of 
spirituality and subjective well-being of 
practicing social workers 

Social science scholarship identifies factors that predict 
overall subjective well-being (SWB) or happiness. 

Gupta M., Kumar V., 
Singh M. 

2014 Creating Satisfied Employees Through 
Workplace Spirituality: A Study of the 
Private Insurance Sector in Punjab (India) 

A correlation analysis showed a positive relationship 
between all the dimensions of spirituality in the workplace 
and job satisfaction. 

Hall S.F., Burkholder 
D., Sterner W.R. 

2014 Examining spirituality and sense of calling 
in counseling students 

This study explored the link between counseling students' 
spiritual well-being and sense of calling to the profession. 

Hardesty A. et. al. 2010 Images of God and their role in the 
workplace 

Our findings indicate that God Image had significant but 
differential effects on conscientiousness and ethical 
development. 

Hashim N. et. al. 2010 Investigating educational leadership 
practices model among teachers in 
Malaysian secondary schools 

The best practice of school leadership has always been 
investigated in the context of Western perspectives and 
theories. 

Hayashi Jr P. 2016 Tattvabodha and the hierarchical necessity 
of Abraham Maslow 

The problems of modern man may be related with the 
difficulty in understanding human nature and its motivations. 

Hensel D. 2011 Relationships among nurses' professional 
self-concept, health, and lifestyles 

 According to the American Nurses Association, the entire 
profession of nursing exists to serve and improve society's 
health. 

Holder J.C., Vaux A. 1998 African American Professionals: Coping 
with Occupational Stress in Predominantly 
White Work Environments 

No significant differences of these variables were observed 
for type of work setting or for gender. 

Hong Y.J. 2012 Identifying Spirituality in Workers: A 
Strategy for Retention of Community 
Mental Health Professionals 

This study examines the relationship between workplace 
spirituality and intention to leave employment among 
community mental health workers. 

Honiball G., 
Geldenhuys D., 
Mayer C.-H. 

2014 Acknowledging others as 'whole beings'. 
Managers' perceptions of spirituality and 
health in the South African workplace 

This article explores the concept of spirituality within 
selected South African managerial work contexts. 

Houghton J.D., Neck 
C.P., Krishnakumar 
S. 

2016 The what, why, and how of spirituality in 
the workplace revisited: a 14-year update 
and extension 

The paper reviews the development and expansion of the 
workplace spirituality literature over the past decade and a 
half and considers the potential contributions of a number of 
contemporary leadership approaches including self-
leadership, shared leadership, and authentic leadership to 
spirituality in the workplace. 

Hunsaker W.D. 2016 Spiritual leadership and organizational 
citizenship behavior: relationship with 
Confucian values 

The results of this study lend support to the enabling 
influence of spiritual leadership on positive organizational 
behavior. 

Jacobs R., van 
Niekerk A. 

2017 The role of spirituality as a coping 
mechanism for South African traffic 
officers 

Spirituality is regarded as an essential defence in stressful 
situations. 

James K. 2007 Congruence and clash of scientific and 
spiritual identities: Consequences for 
scientists, organizations, and 
organizational leadership 

Scientific and spiritual identities can fit together 
harmoniously; can be essentially independent and neutral in 
how their relationship impacts affective and organizational 
outcomes, or can be discrepant. 

Jannati Y., 
Mohammadi R., 
Seyedfatemi N. 

2011 Iranian clinical nurses' coping strategies 
for job stress 

Since the existence of work-related stressors is inevitable in 
nurses' workplace, nurses usually use a variety of coping 
strategies which can be called cognitive, affective, and 
behavioral techniques. 
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Jelonek Walker M. 2008 Nurses' Experiences of Practicing the 
HeartTouch Technique for One Month 

Nurses notice physical, mental, and emotional benefits for 
themselves, patients, colleagues, and family members. 

John G.C. 2013 Vocational ideation and management 
career development 

The concept of ―career‖ has become the dominant mode of 
thinking about the ―lifespan‖ of one's working life in 
contemporary late capitalist society. 

Jones L.C. 2016 Mississippi missionaries‘ workplace 
spirituality and organizational commitment 
(1698–1725): a case study 

Utilizing a recent model focused on workplace spirituality 
and organizational commitment, this study examines the 
leadership. 

Jurkiewicz C.L., 
Giacalone R.A. 

2004 A values framework for measuring the 
impact of workplace spirituality on 
organizational performance 

Growing interest in workplace spirituality has led to the 
development of a new paradigm in organizational science. 

Karakas F., Sarigollu 
E. 

2012 Benevolent Leadership: Conceptualization 
and Construct Development 

The development of a theory-grounded conceptual model of 
benevolent leadership based on four streams of creating 
common good in organizations: morality, spirituality, 
vitality, and community. 

Kauanui S.K. et. al. 2010 An exploration of entrepreneurship and 
play 

The purpose of this paper is to examine the differences 
between entrepreneurs who see a connection between 
spirituality and work and those who do not. 

Kaya A. 2015 The relationship between spiritual 
leadership andorganizational citizenship 
behaviors: A research on school 
principals‘ behaviors 

This study aimed to examine the relationship between 
Spiritual Leadership and the dimensions of Organizational 
Citizenship Behaviors (OCB) of school principals from the 
perspectives of primary school teachers. 

Kazemipour F., 
Mohamad Amin S., 
Pourseidi B. 

2012 Relationship Between Workplace 
Spirituality and Organizational Citizenship 
Behavior Among Nurses Through 
Mediation of Affective Organizational 
Commitment 

This study aims to investigate the relationships between 
workplace spirituality, organizational citizenship behavior 
(OCB), and affective organizational commitment among 
nurses, and whether affective commitment mediates the 
relationship between workplace spirituality. 

Kazemipour F., 
Mohd Amin S. 

2012 The impact of workplace spirituality 
dimensions on organisational citizenship 
behaviour among nurses with the 
mediating effect of affective organisational 
commitment 

To investigate the relationship between workplace 
spirituality dimensions and organisational citizenship 
behaviour (OCB) among nurses through the mediating effect 
of affective organisational commitment. 

Kessler V. 2017 ‗Visionaries … psychiatric wards are full 
of them‘: Religious terms in management 
literature 

Contemporary management literature often makes use of 
strong religious vocabulary. This article will provide a 
critical analysis of this practice. 

Keyes C.L.M. 2011 Authentic purpose: The spiritual 
infrastructure of life 

this article reviews whether and how the modern university 
is, or is not, sustaining or promoting purpose in life in 
students in preparation for their occupancy and custodianship 
of important social roles throughout adulthood. 

Khanifar H., Jandaghi 
G., Shojaie S. 

2010 Organizational consideration between 
spirituality and professional commitment 

The available evidence from research done in western and 
eastern part of the world, shows that the employee's 
perception of spiritual elements causes the prevalence of the 
level of commitment at work. 

Kilpatrick A.O. 1999 A new social contract for the new 
millennium 

Developing and maintaining healthy workplaces offers a 
laboratory in which to practice true participatory democracy. 

King J.E., Franke 
G.R. 

2017 Faith bias or religious expression: the real 
religious diversity challenge? 

We identify perceived inappropriateness of workplace 
religious expression as a significant mechanism through 
which negative reactions toward workplace religious 
expressions emerge. 

King J.E., McKay 
P.F., Stewart M.M. 

2014 Religious bias and stigma: Attitudes 
toward working with a Muslim co-worker 

The authors hypothesized that Christians would view a 
potential Muslim co-worker as lower on competence and less 
desirable in terms of a working. 

King Jr. J.E. 2008 (Dis)missing the obvious: Will mainstream 
management research ever take religion 
seriously? 

The management field has only lightly and narrowly 
explored how religion's influence manifests in the workplace. 

King Jr. J.E., Holmes 
O. 

2012 Spirituality, recruiting, and total wellness: 
Overcoming challenges to organizational 
attraction 

we propose that a singular approach to contextualizing 
spirituality will have the most positive effect on 
organizational attraction regardless of organizational 
motivation. 
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Kinjerski V., 
Skrypnek B.J. 

2008 The promise of spirit at work The effectiveness of a spirit at work program in long-term 
care was evaluated using a quasi-experimental, pretest-post-
test design. 

Kolodinsky R.W., 
Giacalone R.A., 
Jurkiewicz C.L. 

2008 Workplace values and outcomes: 
Exploring personal, organizational, and 
interactive workplace spirituality 

The interaction of personal spirituality and organizational 
spirituality was found related to total work rewards 
satisfaction. 

Koo K., Zeng L., 
Zhang L., Dasgupta 
T., Vachon M.L.S., 
Holden L., Jon F., 
Chow E., Di Prospero 
L. 

2013 Comparison and literature review of 
occupational stress in a palliative 
radiotherapy clinic's interprofessional 
team, the radiation therapists, and the 
nurses at an academic cancer centre 

The purpose of this study was to assess the predisposing 
factors for occupational stress within the Rapid Response 
Radiotherapy Program. 

Koren M.E., 
Papamiditriou C. 

2013 Spirituality of staff nurses: Application of 
modeling and role modeling theory 

This qualitative study examines the spiritual needs of staff 
nurses. 

Krägeloh C.U., Chai 
P.P.M., Shepherd D., 
Billington R. 

2012 How Religious Coping is Used Relative to 
Other Coping Strategies Depends on the 
Individual's Level of Religiosity and 
Spirituality 

Results from empirical studies on the role of religiosity and 
spirituality in dealing with stress are frequently at odds, and 
the present study investigated whether level of religiosity and 
spirituality is related to the way in which religious coping is 
used relative to other coping strategies. 

Krishnakumar S., 
Houghton J.D., Neck 
C.P., Ellison C.N. 

2015 The "good" and the "bad" of spiritual 
leadership 

This paper develops and presents a spiritual contingency 
model of spiritual leadership that includes spiritual 
leadership characteristics 

Kumar V., Kumar S. 2014 Workplace spirituality as a moderator in 
relation between stress and health: An 
exploratory empirical assessment 

The present study explores the role of workplace spirituality 
in moderating the relationship between occupational stress 
and the health of managerial personnel in India. 

Kurt Y., Yamin M., 
Sinkovics N., 
Sinkovics R.R. 

2016 Spirituality as an antecedent of trust and 
network commitment: The case of 
Anatolian Tigers 

Spirituality operates as a significant antecedent of network 
commitment and trust in the context of networks among 
Anatolian Tigers. 

Kutcher E.J. et. al. 2010 The role of religiosity in stress, job 
attitudes, and organizational citizenship 
behavior 

Religion and faith are often central aspects of an individual's 
self-concept, and yet they are typically avoided in the 
workplace. 

Lazar A. 2016 The Moderating Effect of Religiousness 
and Spirituality on the Relation between 
Dyadic Sexual and Non-Sexual 
Communication with Sexual and Marital 
Satisfaction among Married Jewish 
Women 

Moderating effects of religiousness and spirituality on the 
relations between sexual and non-sexual dyadic 
communication with sexual and marital satisfaction were 
examined. 

Lazar A. 2010 Spirituality and job satisfaction among 
female Jewish Israeli hospital nurses 

This paper is a report of a study conducted to examine the 
relationship between spirituality and hospital nurses' work 
satisfaction and to determine the unique contributions of 
various specific aspects of spirituality to their work 
satisfaction. 

Lee S., Lovelace K.J., 
Manz C.C. 

2014 Serving with spirit: An integrative model 
of workplace spirituality within service 
organizations 

We examine workplace spirituality (WPS) as a valuable 
resource within the emotional labor context of service 
organizations. 

Lenka U., Suar D., 
Mohapatra P.K.J. 

2010 Customer satisfaction in Indian 
commercial banks through total quality 
management approach 

Results reveal that transformational leadership, workplace 
spirituality and service climate, depicting the soft aspects of 
quality management practices, do increase employees' job 
satisfaction and affective commitment. 

Lenka U., Suar D., 
Mohapatra P.K.J. 

2010 Soft and hard aspects of quality 
management practices influencing service 
quality and customer satisfaction in 
manufacturing-oriented services 

The soft aspects include transformational leadership, 
workplace spirituality, service climate, human resource 
management practices, employees' affective commitment and 
job satisfaction. 

Leung A.S.M., 
Cheung Y.H., Liu X. 

2011 The relations between life domain 
satisfaction and subjective well-being 

This study examines the relationship between domain-based 
life satisfaction (LS) and subjective well-being (SWB) as 
well as the role of spiritual well-being as a moderator. 

Lucchetti G. et. al. 2014 Nursing home care: Exploring the role of 
religiousness in the mental health, quality 
of life and stress of formal caregivers 

Despite the high number of studies on family caregivers, 
there is little research on the impact of religiosity on formal 
caregiving (paid providers) 
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Lund Dean K., 
Safranski S.R., Lee 
E.S. 

2014 Religious Accommodation in the 
Workplace: Understanding Religious 
Identity Threat and Workplace Behaviors 
in Legal Disputes 

We also found that certain behaviors occur alone, potentially 
being problematic in themselves. 

Lynn M.L., Naughton 
M.J., VanderVeen S. 

2011 Connecting religion and work: Patterns 
and influences of work-faith integration 

Religiosity can significantly impact human behavior yet little 
is known about how religious belief and practice integrate 
with work. 

Marques J., Dhiman 
S., King R., Afshar T. 

2011 Toward greater spirituality in personal and 
professional life: The movement gains 
momentum during these challenging times 

This paper attempts to find out whether spirituality plays an 
increasing, decreasing, or neutral role in challenging times. 

Marques J.F. 2006 The spiritual worker: An examination of 
the ripple effect that enhances quality of 
life in- and outside the work environment 

Some workplaces are just not susceptible toward a spiritual 
mindset. 

Marschke E., Preziosi 
R., Harrington W.J. 

2011 How sales personnel view the relationship 
between job satisfaction and spirituality in 
the workplace 

This research was aimed at the study of job satisfaction and 
the relationship to spirituality in the workplace. 

McGuire T. 2010 From emotions to spirituality: "Spiritual 
labor" as the commodification, 
codification, and regulation of 
organizational members' spirituality 

The regulation of spiritual expectations included normative 
pressure from both colleagues and administrators. 

McGuire T. 2010 From emotions to spirituality: "spiritual 
labor" as the commodification, 
codification, and regulation of 
organizational members' spirituality 

Though spirituality is often considered a private matter, this 
study employs the construct of spiritual labor to examine 
how spirituality might be managed, manipulated, and/or 
manufactured in organizations. 

McKee M.C., 
Driscoll C., Kelloway 
E.K., Kelley E. 

2011 Exploring linkages among 
transformational leadership, workplace 
spirituality and well-being in health care 
workers 

Considerable data have accumulated showing positive 
relationships between leadership and well-being, and 
spirituality and well-being 

Meletiou C., Meylahn 
J.-A. 

2016 Unmasking the face of hospitality: A 
postfoundational approach to a new 
spirituality of hospitality 

this article will show, there is a possibility for an alternative 
spirituality - a spirituality of hope and endless possibilities. 

Miller D.W., Ngunjiri 
F.W. 

2015 Leadership views on corporate chaplains: 
Business, sociocultural, and spiritual 
justifications 

Spirituality in the workplace continues to garner growing 
scholarly and popular attention as evidenced by increased 
interdisciplinary scholarship, media reports, corporate 
interest, and employee activity. 

Milliman J., Gatling 
A., Bradley-Geist 
J.C. 

2017 The implications of workplace spirituality 
for person-environment fit theory. 

Person-environment (PE) fit theory is based on the premise 
that people flourish in work settings that are compatible with 
their skills, interests, values, and other characteristics. 

Miner M., Bickerton 
G., Dowson M., 
Sterland S. 

2015 Spirituality and work engagement among 
church leaders 

This paper examines spiritual resources and job resources as 
key antecedents of work engagement. 

Nafukho F.M. 2008 Consensus building, dialogue and 
spirituality principles of the learning 
organization paradigm: Implications for 
Kenya's public service reform agenda 

Learning's importance as a leadership and management 
strategy is summed up by the African Swahili proverb Akili 
ni mali which correctly summarizes the importance of 
investment in learning. 

Naimon E.C., Mullins 
M.E., Osatuke K. 

2013 The effects of personality and spirituality 
on workplace incivility perceptions 

The relationships between negative affectivity (NA), locus of 
control, agreeableness, and workplace spirituality were tested 
with workplace incivility perceptions. 

Nasurdin A.M., 
Nejati M., Mei Y.K. 

2013 Workplace spirituality and organizational 
citizenship behaviour: Exploring gender as 
a moderator 

The present study investigates the effects of workplace 
spirituality dimensions on OCB, with the moderating role of 
gender. 

Neubert M.J., 
Halbesleben K. 

2015 Called to Commitment: An Examination 
of Relationships Between Spiritual 
Calling, Job Satisfaction, and 
Organizational Commitment 

When spiritual calling and job satisfaction are both strong, 
but the results also indicate that spiritual calling is positively 
associated with organizational commitment even if one‘s job 
is not very satisfying.  

Noor N.M. 2008 Work and women's well-being: Religion 
and age as moderators 

Religion has been found to moderate the stress-strain 
relationship. This moderator role, however, may be 
dependent on age. 
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Noor S., Arif S. 2011 Achieving job satisfaction VIA workplace 
spirituality: Pakistani doctors in focus 

Paper explores the consequences of workplace spirituality 
among medical professionals' of Pakistan. 

Nur Y.A., Organ 
D.W. 

2006 Selected organizational outcome correlates 
of spirituality in the workplace 

This study addressed the feasibility, practicality, and effects 
of a management style defined as "Management-by-Virtues," 
a management philosophy and practice based on virtues 
derived from religious beliefs. 

Nuzulia S., Rupiati 2016 The relationship between teachers' 
workplace spirituality and job satisfaction 
with the perception of transformational 
leadership as a variable moderator 

It is supposed that this condition is closely related to 
workplace spirituality which can make employees feel 
satisfied with their job. 

Oman D., Richards 
T.A., Hedberg J., 
Thoresen C.E. 

2008 Passage meditation improves caregiving 
self-efficacy among health professionals: 
A randomized trial and qualitative 
assessment 

Relational caregiving skills remain seldom studied in health 
professionals. 

Osman-Gani A.M., 
Hashim J., Ismail Y. 

2013 Establishing linkages between religiosity 
and spirituality on employee performance 

This paper aims to examine the impact of religiosity and 
spirituality on employee performance in multi-cultural and 
multi-religious organisations. 

Pawar B.S. 2009 Individual spirituality, workplace 
spirituality and work attitudes: An 
empirical test of direct and interaction 
effects 

The findings can provide some relevant inputs for leadership 
actions and organization development efforts aimed at 
implementing workplace spirituality in organizations. 

Pawar B.S. 2009 Some of the recent organizational behavior 
concepts as precursors to workplace 
spirituality 

This paper points out that self-interest transcendence is a 
common aspect in the workplace spirituality concept. 

Pick T.I.D. 2011 An interpretive mixed-methods analysis of 
ethics, spirituality and aesthetics in the 
Australian services sector 

The aim of this article is to examine the usefulness of 
spirituality and aesthetics for generating new perspectives 
and understandings with regard to business ethics. 

Pietersen H.J. 2014 Workplace spirituality: A meta-theoretical 
perspective 

A meta-theory was developed that brought together implicit 
premises or world views that constantly re-surface in human 
thought. 

Pikó B., Piczil M. 2012 Study of stress, coping and psychosomatic 
health among would-be baccalaureate 
nurses 

Stress is a risk factor that may endanger our quality of life 
and health. Certain occupational groups are particularly 
concerned, such as health care workers. 

Pirkola H., 
Rantakokko P., 
Suhonen M. 

2016 Workplace spirituality in health care: an 
integrated review of the literature 

The aim is to describe workplace spirituality as a concept 
and phenomenon in health care and to explore the points of 
view from which it has been studied in nursing. 

Ponton R. et. al. 2014 Vocational perception: A mixed-method 
investigation of calling 

There is a growing body of research investigating variations 
among workers in their perception of vocation. 

Probst T.M., Strand 
P. 

2010 Perceiving and responding to job 
insecurity: A workplace spirituality 
perspective 

As research on the efficacy of spirituality is growing, 
investigators look to nontraditional but complementary 
methods of treating disease, trauma, and other adverse life 
events. 

Ramnarain C., 
Parumasur S.B. 

2015 Assessing the effectiveness of financial 
compensation, promotional opportunities 
and workplace spirituality as employee 
motivational factors 

This study aims to determine whether employees are 
motivated to a greater extent by monetary (financial 
compensation) or non-monetary (promotion opportunities, 
workplace spirituality). 

Ravari A., Vanaki Z., 
Houmann H., 
Kazemnejad A. 

2009 Spiritual job satisfaction in an Iranian 
nursing context 

Content analysis of the data indicated that nurses who 
viewed these dimensions of job satisfaction as a significant 
factor considered nursing as an opportunity to worship God 

Rego A., Pina E 
Cunha M. 

2008 Workplace spirituality and organizational 
commitment: An empirical study 

It is likely that this occurs because people react reciprocally 
towards an organization that satisfies their spiritual needs, 
allows them to experience a sense of psychological safety, 
makes them feel that they are valued as human beings and 
that they deserve respectful treatment, and allows them to 
experience senses of purpose, self-determination, enjoyment 
and belonging. 

Rego A., Pina E 
Cunha M., Oliveira 
M. 

2008 Eupsychia revisited: The role of spiritual 
leaders 

This study builds on the workplace spirituality and spiritual 
leadership literatures to revisit the Maslowian notion of 
eupsychian management. 
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Reimer-Kirkham S., 
Pesut B., Sawatzky 
R., Cochrane M., 
Redmond A. 

2012 Discourses of spirituality and leadership in 
nursing: A mixed methods analysis 

To explore nursing discourses of spirituality and leadership. 
Background: Global migration has brought unprecedented 
plurality to modern societies, and spirituality and religion 
into the purview of nurse leaders. 

Richardson C., Sinha 
L., Yaapar M.S. 

2014 Work ethics from the Islamic and Hindu 
traditions: In quest of common ground 

 We focus our discussion on three key interrelated ethical 
principles which apply to the domain of work: justice, 
benevolence, and trusteeship-all of which are espoused in 
both Islam and Hinduism. 

Rockenbach A.N., 
Crandall R.E. 

2016 Faith and LGBTQ Inclusion: Navigating 
the Complexities of the Campus Spiritual 
Climate in Christian Higher Education 

In an era of rapid societal change, institutions of higher 
education are grappling with how to ensure that lesbian, gay, 
bisexual, individuals are safe and supported on campus. 

Roof R.A. 2015 The Association of Individual Spirituality 
on Employee Engagement: The Spirit at 
Work 

Employee engagement and spirituality have both been the 
focus of increasing interest by researchers and practitioners, 
and both are still early stage theories with ill-defined 
constructs and definitions. 

Rose J., Glass N. 2009 An investigation of emotional wellbeing 
and its relationship to contemporary 
nursing practice 

This paper is an investigation of emotional wellbeing and its 
relationship to contemporary nursing practice for women 
community health nurses (CHNs) who are providing 
palliative care. 

Rushton C.H. et. al. 2015 Burnout and resilience among nurses 
practicing in high-intensity settings 

The high level of stress experienced by nurses leads to moral 
distress, burnout, and a host of detrimental effects. 

Sangari N., Mirzaian 
R. 

2012 Staff moral values of Islam are based on a 
qualitative content analysis technique 

In this study we have investigated the background of the 
subject and definitions of spirituality. 

Sani A., Soetjipto 
B.E., Maharani V. 

2016 The effect of spiritual leadership on 
workplace spirituality, job satisfaction and 
Ihsan behaviour (a study on nurses of 
Aisyiah Islamic Hospital in Malang, 
Indonesia) 

These results can be interpreted that job satisfaction is an 
invaluable variable of an organization. This variable can 
become an organization's core competencies to improve 
performance. 

Sardžoska E.G., Tang 
T.L.-P. 

2012 Work-Related Behavioral Intentions in 
Macedonia: Coping Strategies, Work 
Environment, Love of Money, Job 
Satisfaction, and Demographic Variables 

The relationship between work environment and job 
satisfaction was the strongest link in all subsequent analyses. 

Scherer L.L., Allen 
J.A., Harp E.R. 

2016 Grin and bear it: An examination of 
volunteers' fit with their organization, 
burnout and spirituality 

Volunteers are an essential asset to the success of nonprofits, 
government, business and philanthropic organizations. 

Schmidt K.M. et. al. 2003 Cloninger's temperament and character 
inventory correlates with personality 
characteristics of organ donation advocates 

Temperament and Character Inventory (TCI) and 
background questionnaire data were collected from a sample 
of men and women organ donation advocates 

Schnall S., Cannon 
P.R. 

2012 The clean conscience at work: Emotions, 
intuitions and morality 

in organizations and the workplace, the goal shifts from 
trying to identify the moral individual to providing the 
contextual conditions that appeal to spiritual concerns in 
order to foster moral behavior. 

Schneider K.T., 
Desouza E.R., Durst 
R.N. 

2015 Links between workplace spirituality, job-
related attitudes, and value fit in a non-
profit agency 

We examined perceptions of spirituality and meaning among 
192 employees (77% female) from a non-profit organization 
in a mid-sized Midwestern city in the United States. 

Seo I., Yong J., Park 
J., Kim J. 

2014 Spiritual and psychosocial effects of the 
spirituality promotion program on clinical 

The purpose of this study was to evaluate the effects of the 
Spirituality Promotion Program for young nurses. 

Shahjahan R.A. 2010 Toward a spiritual praxis: The role of 
spirituality among faculty of color 
teaching for social justice 

Toward a spiritual praxis: The role of spirituality among 
faculty of color teaching for social justice 

Sheep M.L. 2006 Nurturing the whole person: The ethics of 
workplace spirituality in a society of 
organizations 

Previous literature has not examined ethical dilemmas related 
to workplace spirituality that organizations might expect 
based upon the coexistence of multiple ethical work climates. 

Sherman C.L., 
Randall C., Kauanui 
S.K. 

2016 Are you happy yet? Entrepreneurs‘ 
subjective well-being 

This study examines the relationship between entrepreneurs‘ 
subjective well-being and flow, productivity, and 
intrinsically-based success or extrinsically-based success. 
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Shojaei P., Sadeghi 
T. 

2011 Spirituality and staff satisfaction in 
hospital affiliated of Qazvin University of 
Medical Sciences 2010 

In the patient-oriented organizations, managers need more 
training and considering cultural sensitivities, spirituality and 
more specific conditions of patients and their personnel. 

Singh R., Singh R. 2012 Karma orientation in boundary spanning 
sales employees: A conceptual framework 
and research propositions 

The concept of Karma orientation would be useful for 
stressful jobs such as sales, and managers would find it 
useful as a coping strategy, as well as for improving 
performance of employees. 

Singhal M., 
Chatterjee L. 

2006 A person-organization fit-based approach 
for spirituality at work: Development of a 
conceptual framework 

Issues relating to commitment and control through the 
meaning-making mechanisms have been studied by 
organization culture theorists for sometime now. 

Sorakraikitikul M., 
Siengthai S. 

2014 Organizational learning culture and 
workplace spirituality Is knowledge-
sharing behaviour a missing link? 

The purpose of this study is to investigate the role of 
organizational learning culture as an enabler of knowledge-
sharing behaviours and workplace spirituality. 

Soto L.M., Yepes 
C.M.D. 

2016 Leadership spiritual and processes of 
knowledge organizational: New relations 
in the field of the management of the 
knowledge 

Spiritual leadership to the management of the knowledge of 
the analyzed company processes, its impact is limited due to 
the importance of these processes and how to manage them 
is unknown 

Sprung J.M., Sliter 
M.T., Jex S.M. 

2012 Spirituality as a moderator of the 
relationship between workplace aggression 
and employee outcomes 

Despite the number of people who engage in spiritual 
pursuits on a daily basis, there is a surprising lack of research 
investigating spirituality in the workplace. 

Standifer R.L., Evans 
K.R., Dong B. 

2010 The influence of spirituality on buyer 
perception within business-to-business 
marketing relationships: A cross-cultural 
exploration and comparison 

We identify aspects of spirituality within buyer 
representatives and present a conceptual framework that 
delineates the impact of spirituality upon individual 
perceptions of relational constructs such as trust and 
commitment. 

Steingard D.S., 
Dufresne R.L. 

2011 Intentional intelligence and the intentional 
intelligence quotient (IIQ): Construct 
development and scale validation 
integrating mindfulness, selfagency, and 
positive thought flow 

This study follows Brauds (2009) recommendation for the 
field of management, spirituality, and religion to produce 
standardized assessment instruments. 

Sturm B.A., Dellert 
J.C. 

2016 Exploring nurses' personal dignity, global 
self-esteem and work satisfaction 

This study examines nurses‘ perceptions of dignity in 
themselves and their work. 

Sturz D.L., Zografos 
K.N. 

2014 Religious Coping and Working Past 
Retirement Age: A Review of the 
Literature 

This article examines the published literature on religion, 
age, and health, and how these variables relate to job 
satisfaction and working into advanced ages. 

Suhonen M., 
Paasivaara L. 

2011 Factors of human capital related to project 
success in health care work units 

Aim To explore factors of human capital related to project 
success that employees expect from nurse managers. 

Sulaiman M., Bhatti 
O.K. 

2013 Workplace deviance and spirituality in 
Muslim organizations 

Deviant workplace behavior of employees is becoming a 
common problem in today's organizations. 

Tang T.L. 2010 Money, the meaning of money, 
management, spirituality, and religion 

Since money is the direct opposite of spirituality and one 
cannot serve both God and money, spirituality and religion 
help people live fulfilling, meaningful, and purposeful lives. 

Tejeda M.J. 2015 Exploring the Supportive Effects of 
Spiritual Well-Being on Job Satisfaction 
Given Adverse Work Conditions 

Spiritual well-being was related to job satisfaction even 
when the adverse workplace conditions of job frustration, 
work tension and victimization were present. 

Tejeda M.J. 2015 Skeletons in the broom closet: Exploring 
the discrimination of Pagans in the 
workplace 

Paganism encompasses many faiths that have folk or ethnic 
origins and further represents an understudied minority 
despite being one of the fastest growing religions in the 
United States. 

Thakur K., Singh J. 2016 Spirituality at workplace: A conceptual 
framework 

Employee who experienced spirituality at work are more 
engaged and they are more satisfied hence resulting into 
more productivity and less of absenteeism and turnover. 

Tombaugh J.R., 
Mayfield C., Durand 
R. 

2011 Spiritual expression at work: Exploring the 
active voice of workplace spirituality 

This study aims to provide preliminary evidence for a new 
conceptualization and measure of workplace spirituality  

Vaidehi Priyal V., 
Ramkumar N. 

2016 Effect of aura-chakra, yoga and spirituality 
on an individual‘s performance in the 
workplace 

Purpose of this research is to find the relationship between 
Aura-Chakra, spirituality and yoga, and work performance 
based on 427 respondents using a reliable questionnaire. 
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Vaidehi Priyal V., 
Ramkumar N. 

2015 Ascertaining Individual's spiritual growth 
and their performance orientation 

The purpose of this study is to measure the individual's 
performance orientation based on their spiritual growth. 

Van Der Walt F., De 
Klerk J.J. 

2015 The experience of spirituality in a 
multicultural and diverse work 
environment 

Worldwide, the study of spirituality is receiving increased 
attention, but very little is known about spirituality and its 
manifestation in African organizations. 

Van Der Walt F., De 
Klerk J.J. 

2014 Workplace spirituality and job satisfaction The objective of the current research was to determine the 
relationship between workplace spirituality and a positive 
attitude related to work, that is, job satisfaction. 

Van Der Walt F., De 
Klerk J.J. 

2014 Measuring spirituality in South Africa: 
Validation of instruments developed in the 
USA 

Research consistently shows that spirituality is significantly 
correlated with mental health and well-being. 

Vandenberghe C. 2011 Workplace spirituality and organizational 
commitment: An integrative model 

In this article, the model of spiritual leadership of Fry and 
colleagues is built on to envision how spiritual leaders can 
influence employee commitment in the workplace 

Vishnu Prasanna J., 
Madhavaiah C. 

2017 Spirituality at workplace on employee 
outcomes in passenger automobile 
manufacturing sector-emprical analysis 

From this study it is found that majority of employees those 
who feel the experience the spirituality in workplace are 
more effectively attach to their work and experience the 
loyalty. 

Vitale A. 2009 Nurses' Lived Experience of Reiki for 
Self-care 

The purpose of this phenomenological study was to explore 
the lived experience of nurses who practice Reiki for self-
care. 

Vos E., Barker J. 2007 Wealth maximization, self realization, and 
the spiritually sustainable enterprise 

Spirituality-based, self-realization perspective on 
organizational ethics and action that stands in contrast to the 
more commonly held wealth maximization perspective. 

Wagner J.I.J., 
Gregory D.M. 

2015 Spirit at Work (SAW): Fostering a Healthy 
RN Workplace 

A cross-sectional mixed-method survey explored and 
measured relationships between spirit at work concepts. 

Wahid N.K.A., 
Mohd. Mustamil N. 

2017 Ways to maximize the triple bottom line of 
the telecommunication industry in 
Malaysia 

Spiritual leadership is the agenda to win back employees‘ 
trust and confidence to the organizations which have proven 
to cause mishap in the current economic trend. 

Walker A.G. 2013 The Relationship between the Integration 
of Faith and Work with Life and Job 
Outcomes 

the relationship between the faith at work scale and seven 
important life and work outcomes. 

Walker M.J. 2006 The Effects of Nurses‘ Practicing of the 
HeartTouch Technique on Perceived 
Stress, Spiritual Well-Being, and 
Hardiness 

To test the effects of nurses‘ practicing of the HeartTouch 
technique (internal method of changing thoughts and 
feelings) on their perceived stress, hardiness, and spiritual 
well-being. 

Westerman J.W. et. 
al. 

2013 Belief in God: The differential prediction 
of workplace values 

In ethically challenged work environments, virtuous 
advocates may provide a strong moral and social compass for 
organizations. 

Williams W.A. et. al. 2017 Servant leadership and followership 
creativity: The influence of workplace 
spirituality and political skill 

The authors argue that political skill captures the essence of 
these abilities, and that including it strengthens the servant 
leader‘s impact on workplace spirituality 

Word J. 2012 Engaging work as a calling: Examining the 
link between spirituality and job 
involvement 

This research examines the link between workplace 
spirituality and job involvement. 

Yong J., Kim J., Park 
J., Seo I., Swinton J. 

2011 Effects of a spirituality training program 
on the spiritual and psychosocial well-
being 

This study examined the effect of a spirituality training 
program on the spiritual well-being, spiritual integrity, 
leadership practice, job satisfaction, and burnout 

Tabela 1 (apêndice 3): Amostra de artigos revisados 
Fonte: Scopus  
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7.4 Apêndice 4 – Protótipo: Versão Inicial do Instrumento de Pesquisa 

Neste apêndice a versão inicial do instrumento de pesquisa utilizado para testar a 

compreensão do modelo teórico de fatores humanos de espiritualidade.Para isso, seis seções 

organizaram os elementos do questionário. A escala utilizada foi construída segundo o 

modelo de Kano, assim, todas as questões apresentadas nas seções 3, 4 e 5 são respondidas a 

partir da seguinte escala: 

 Gera-me satisfação; 

 Agrada-me, mas não gera satisfação; 

 É-me indiferente; 

 Desagrada-me, mas não gera insatisfação; 

 Gera-me insatisfação. 

 

Seção 1: Apresentação do Questionário 

Este Questionário está vinculado a uma Tese de Doutorado do Programa de Pós 

Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal Fluminense. Se quiser 

conhecer mais sobre o Pesquisador por traz desta tese acesse: 

<https://www.linkedin.com/in/ricardobella/>. 

Este Instrumento de pesquisa visa estudar o tema Espiritualidade no Trabalho. Três 

dimensões da Espiritualidade no Trabalho são abordadas: Vida Interior e Identidade 

Espiritual; Significado e Propósito no Trabalho; Senso de Conexão e Comunidade. Para cada 

uma dessas dimensões foram elaboradas quatro perguntas bivalentes. Isto é, cada pergunta irá 

ser apresentada de duas maneiras. Na primeira, você irá responder sobre como você se sente 

na presença de determinada situação. Em seguida, você irá responder sobre como você se 

sente na ausência da mesma. 

As perguntas estão organizadas em quatro seções: a primeira para traçar o seu perfil 

e as demais seções sobre as dimensões da Espiritualidade no Trabalho. Podemos começar? É 

anônimo e seguro! Você deve levar 15 minutos preenchendo. Muito obrigado pela atenção e 

disposição! Isso é muito importante para mim! 
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Seção 2: Perfil da amostra (Dados Sócio-Métricos) 

Nesta seção são perguntados os seguintes dados sócio métricos do respondente: 

 Idade: de 16 até 70 anos, agrupados de 5 em 5 anos; 

 Sexo: Masculino ou Feminino; 

 Orientação Sexual: Heterosexual, Homosexual; Bisexual ou Prefere não 
responder; 

 Região: Sudeste, Sul, Centro-oeste, Norte ou Nodeste; 

 Escolaridade: de Fundamental até Doutorado ou Pós-doutorado; 

 Tempo de Atividade Profissional: de nenhuma até 35 anos, agrupados de 5 
em 5 anos. 

 

Seção 3: Vida Interior e Identidade Espiritual 

Esta seção se inicia com a seguinte apresentação: esta dimensão da Espiritualidade 

no Trabalho diz respeito à necessidade de algumas pessoas de cultivar uma Vida Interior, ou 

Eu Interior, que muitas vezes é compreendido como sendo a sua Alma ou Identidade 

Espiritual. Após essa apresentação, as seguintes perguntas são apresentadas, todas elas são 

seguidas da sua forma disfuncional (isto é, a negativa da mesma): 

 Como você se sente quando há oportunidade para desenvolver 
autoconhecimento? 

 Como você se sente quando há oportunidade para desenvolver uma conexão 
com o seu deus? 

 Como você se sente quando há oportunidade para empregar os seus valores 
pessoais no trabalho? 

 Como você se sente quando há oportunidade para zelar por questões pessoais 
internas? 

 

Seção 4: Significado e Propósito no Trabalho 

Esta seção se inicia com a seguinte apresentação: esta dimensão da Espiritualidade 

no Trabalho diz respeito à necessidade de algumas pessoas de reconhecer ou compreender um 

Significado ou Propósito Maior no trabalho, que muitas vezes precisa refletir ou estar 

conectado com os Valores pessoais. Após essa apresentação, seguem as perguntas: 



99 
 

 Como você se sente quando as tarefas estão adequadas às suas habilidades 
pessoais? 

 Como você se sente quando enfrenta desafios profissionais com uma 
evolução gradual? 

 Como você se sente quando há oportunidade de comprometer-se com um 
legado que integre todas as areas da sua vida?  

 Como você se sente quando há oportunidade de desenvolver os seus pontos 
fortes no trabalho? 

 

Seção 5: Senso de Conexão e Comunidade 

Esta seção se inicia com a seguinte apresentação: esta dimensão da Espiritualidade 

no Trabalho diz respeito à necessidade de algumas pessoas de se sentir pertencente ou 

Conectada a uma Comunidade, que muitas vezes se reflete na necessidade de ser aceito 

mediante a expressão da sua Vida Interior. Após essa apresentação, as seguem as perguntas: 

 Como você se sente quando há um clima organizacional leve? 

 Como você se sente quando há a preocupação com as crenças e valores 
básicos de cada indivíduo? 

 Como você se sente quando há pessoalidade nas relações de trabalho? 

 Como você se sente quando o ambiente organizacional é aberto à expressão 
da autenticidade? 

 

Seção 6: Agradecimentos 

Suas respostas foram registradas com sucesso! Muito obrigado pela atenção e 

disposição! Em caso de dúvida, sugestão ou comentário, entre em contato comigo pelo email: 

<ricardobella@id.uff.br>. Mais uma vez, muito obrigado!  
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7.5 Apêndice 5 – Protótipo: Registro dos Dados Coletados e Análises 

Os dados coletados no processo de testagem são apresentados neste apêndice. A 

amostra de aplicação do protótipo compreendeu 30 respondentes do grupo de pesquisa do 

programa de pós-graduação em engenharia de produção da universidade federal fluminense. 

Por se tratar de uma amostragem tomada por conveniência, tinha-se a expectativa de 

homogeinidade no perfil da amostra. Apesar disso, seis variáveis demográficas foram 

selecionadas para representar o perfil da amostra: idade, região, orientação sexual, tempo de 

atividade profissional, escolaridade e sexo. Essa diversidade de variáveis previa a possível 

expansão da amostra para um escopo maior, podendo assim, até mesmo neste ponto da 

pesquisa apresentar insights para conclusões posteriores. 

Na figura 1 (apêndice 5) podemos observar o perfil demográfico da amostra. Como 

esperado a amostra apresentou homogeneidade do grupo de pesquisa, onde: a idade 

predominante é entre 26 e 30 anos; a localidade é totalmente concentrada no sudeste; a 

orientação sexual predominante é heterosexual; o tempo de atividade profissional está 

concentrado nos 10 primeiros anos; a escolaridade predominante é de nível mestrado; e o 

gênero está igualmente distribuído. 

 

Figura 1 (apêndice 5): Perfil da amostra considerada no processo de testagem 
Fonte: Dados coletados pelo protótipo 
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Na figura 2 (apêndice 5) um tipo específico de análise foi realizado sobre as 

variáveis de espiritualidade. Uma análise gráfica do tipo radar foi traçada com o intuito de 

dimensionar a predominância de respostas antes da consolidação pelos coeficientes de 

satisfação e insatisfação. Nessa análise pode-se observar os percentuais consolidados. 

 

Figura 2 (apêndice 5): Percentual relativo dos fatores em cada classe 
Fonte: Dados coletados pelo protótipo 

 

Na figura 3 (apêndice 5) a classificação dos fatores humanos de espiritualidade 

podem ser observados segundo a lógica dos quadrantes descritos na medotologia. Nesta figura 

os fatores indicados na legenda se apresantam pela cor do quadrante ao qual estão ocupando. 

 

Figura 3 (apêndice 5): Classificação dos fatores espirituais 
Fonte: Dados Coletados pelo protótipo 



102 
 

Conforme se pode notar na figura 3 (apêndice 5) a dimensão com mais fatores 

atrativos é a de senso de propósito. Segundo a interpretação de Kano para esta categoria, 

provavelmente, a amostra anseia por experimentar altos níveis de propósito em seus 

ambientes de trabalho. Já os fatores centrais, isto é, aqueles que refletem a essência das 

dimensões espirituais de vida interior e comunidade foram tidos como obrigatórios. Segundo 

a interpretação de Kano, esse resultado significa que há uma necessidade de vivenciar estes 

fatores no ambiente de trabalho, de modo que sua ausência gera insatisfação. 

As análises realizadas foram baseadas nos dados apresentados nas tabelas 2 e 3 

(apêndice 5). Para melhor organização dos dados eles foram codificados segundo as 

referências da tabela 1 (apêndice 5), onde um ―de-para‖ destaca as correspondências. 

Referência De Para 

Perfil da Amostra IDD Idade 

 SX Sexo 

 OS Orientação Sexual 

 RG Região 

 ESC Escolaridade 

 TAP Tempo Atividade Profissional 

Perguntas F[...] Pergunta Funcional 

 D[...] Pergunta Disfuncional 

Fatores Espirituais [IDT] Identidade 

 [PRT] Pertencimento 

 [VLR] Valores 

 [VDT] Vida Interior 

 [CRC] Coerência 

 [CSO] Coesão 

 [PRP] Propósito 

 [SGN] Significado 

 [CLM] Clima 

 [CMN] Comunidade 

 [CNX] Conexão 

 [SPC] Ambiente 

Escala de Respostas STF Gera-me Satisfação 

 AGD Adrada-me 

 IND É-me Indiferente 

 DSG Desagrada-me 

 IST Gera-me Insatisfação 

Tabela 1 (apêndice 5): Códigos para interpretação do registro dos dados 
Fonte: Tabulação dos dados coletados no protótipo  
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DATA/ HORA IDD SX OS RG ESC TAP F[IDT] D[IDT] F[PRT] D[PRT] F[VLR] D[VLR] F[VDT] D[VDT] 

7/11/2017 9:05:32 IDD2 M HT SD ESC3 TAP2 STF IST STF IST STF DSG STF DSG 

7/11/2017 9:05:43 IDD6 F HT SD ESC2 TAP2 STF IST STF IST STF DSG STF DSG 

7/11/2017 9:06:17 IDD2 M HT SD ESC4 TAP2 STF DSG STF IST STF IST AGD DSG 

7/11/2017 9:07:03 IDD1 F NI SD ESC2 TAP1 STF DSG STF IST STF IND IND IND 

7/11/2017 9:08:19 IDD10 F HT SD ESC4 TAP5 AGD DSG STF DSG STF DSG STF DSG 

7/11/2017 9:08:43 IDD3 F HT SD ESC3 TAP2 STF DSG AGD DSG STF DSG STF IST 

7/11/2017 9:10:10 IDD3 F HT SD ESC4 TAP1 STF IST STF IST STF IST STF IST 

7/11/2017 9:10:17 IDD4 M HM SD ESC4 TAP3 STF IND STF DSG AGD DSG STF DSG 

7/11/2017 9:12:27 IDD3 F HT SD ESC4 TAP1 STF DSG IND IND STF IST STF IST 

7/11/2017 9:15:28 IDD3 F BI SD ESC4 TAP1 STF STF STF STF STF STF STF STF 

7/11/2017 9:17:46 IDD2 M HT SD ESC3 TAP1 STF IND IND DSG STF IST IND IND 

7/11/2017 9:29:51 IDD7 M HT SD ESC5 TAP5 STF IST IND IND STF IST AGD DSG 

7/11/2017 9:31:47 IDD3 M HT SD ESC4 TAP2 STF DSG AGD DSG AGD IST STF IST 

7/11/2017 9:36:20 IDD8 M HT SD ESC5 TAP7 STF DSG STF IST STF IST STF IST 

7/11/2017 9:37:48 IDD7 M HT SD ESC5 TAP5 STF DSG STF DSG STF IST STF IST 

7/11/2017 9:43:11 IDD3 M HT SD ESC4 TAP1 STF IND STF IND STF STF AGD DSG 

7/11/2017 9:58:54 IDD4 F HT SD ESC4 TAP2 STF IST STF IST STF IST AGD DSG 

7/11/2017 10:11:31 IDD3 M HT SD ESC4 TAP1 STF IND IND IND STF DSG AGD IND 

7/11/2017 10:14:14 IDD3 F BI SD ESC4 TAP2 STF DSG AGD IND STF IST STF IST 

7/11/2017 11:05:43 IDD3 F HT SD ESC3 TAP1 STF IST STF DSG STF IST AGD IND 

7/11/2017 11:25:09 IDD3 F HT SD ESC4 TAP1 STF IND IND IND STF IST STF DSG 

7/11/2017 12:27:24 IDD3 M HT SD ESC4 TAP1 IND IND STF IST STF IST STF IST 

7/11/2017 12:36:41 IDD9 F HT SD ESC4 TAP7 AGD IND IND IND STF IST STF IST 

7/11/2017 14:36:54 IDD8 F HT SD ESC4 TAP7 STF DSG STF DSG STF IST STF IST 

7/11/2017 15:16:36 IDD3 M HM SD ESC4 TAP1 AGD DSG IND IND STF IST STF DSG 

7/11/2017 19:28:11 IDD3 F HT SD ESC3 TAP2 STF IST STF IST STF DSG AGD DSG 

7/12/2017 11:05:46 IDD4 F HT SD ESC4 TAP2 AGD IST STF DSG STF DSG STF IST 

7/12/2017 13:41:12 IDD2 F HT SD ESC3 TAP1 STF IND STF DSG IST IST STF IST 

7/12/2017 15:39:18 IDD3 M HM SD ESC5 TAP2 AGD IND IND IND STF DSG STF IST 

7/13/2017 0:31:08 IDD2 M HT SD ESC4 TAP1 STF DSG IND IND STF IST STF IST 

Tabela 2 (apêndice5): Registro dos dados coletados pelo protótipo parte 1 
Fonte: Tabulação dos dados coletados no protótipo 

 
DATA/ 
HORA F[CRC] D[CRC] F[CSO] D[CSO] F[PRP] D[PRP] F[SGN] D[SGN] F[CLM] D[CLM] F[CMN] D[CMN] F[CNX] D[CNX] F[SPC] D[SPC] 

7/11/2017 
9:05:32 STF IND STF DSG AGD IND STF IST AGD IND IND IND STF DSG AGD IND 

7/11/2017 
9:05:43 STF IST STF DSG STF DSG STF IST STF IST STF IST STF DSG STF IST 

7/11/2017 
9:06:17 STF AGD STF AGD STF DSG STF IND STF IND IND IND IND IND IND IST 

7/11/2017 
9:07:03 STF STF STF IST STF DSG STF DSG STF IST STF IST STF IST STF IND 

7/11/2017 
9:08:19 STF IST STF DSG AGD IND STF DSG STF IST STF DSG AGD AGD STF IND 

7/11/2017 
9:08:43 STF DSG STF DSG STF DSG STF DSG STF DSG STF DSG IND STF STF IST 

7/11/2017 
9:10:10 STF IST STF IST STF IST STF IST STF IST STF IST STF DSG STF IST 

7/11/2017 
9:10:17 STF DSG STF IND STF IND STF IND STF IST AGD DSG AGD IND STF DSG 

7/11/2017 
9:12:27 STF IST STF DSG STF IST STF IST STF DSG AGD IST STF DSG STF IST 

7/11/2017 
9:15:28 AGD AGD STF STF STF STF AGD AGD STF STF STF STF DSG DSG STF STF 

7/11/2017 
9:17:46 STF DSG STF IND AGD IND STF DSG STF IST IND IND IND IND IND IST 

7/11/2017 
9:29:51 STF IND STF DSG STF DSG STF IND STF DSG AGD DSG IND IND AGD DSG 

7/11/2017 
9:31:47 STF DSG AGD DSG AGD IND STF DSG AGD IST STF IST AGD IST AGD DSG 

7/11/2017 
9:36:20 STF IST STF IST STF IST STF IST STF IST STF IST STF IST STF IST 

7/11/2017 
9:37:48 STF IST STF DSG STF DSG STF DSG STF IST STF DSG AGD IND AGD DSG 

7/11/2017 
9:43:11 STF IST IND IND AGD IND STF DSG AGD DSG AGD IND AGD IND STF IST 

7/11/2017 
9:58:54 STF IST AGD DSG AGD DSG STF DSG STF IST AGD IST AGD DSG STF IST 

7/11/2017 
10:11:31 STF DSG STF IND STF IND STF DSG STF DSG STF DSG STF IND AGD IND 
7/11/2017 
10:14:14 STF DSG AGD IND STF DSG STF DSG STF IST STF IST AGD DSG STF IST 
7/11/2017 
11:05:43 STF DSG STF IST STF IND STF DSG STF IST STF IST IST STF AGD IST 
7/11/2017 
11:25:09 STF DSG STF IST STF IND STF DSG STF IST AGD DSG DSG DSG AGD DSG 
7/11/2017 
12:27:24 STF IST IND IND STF IST AGD DSG AGD DSG STF IST IND IND STF IST 
7/11/2017 
12:36:41 STF DSG DSG IND STF IND STF IST STF DSG AGD IND DSG STF IND IND 
7/11/2017 
14:36:54 STF IST STF DSG STF DSG STF IST STF IST STF IST STF IND STF DSG 
7/11/2017 
15:16:36 STF IST STF IST STF IND STF DSG STF IST IND IND STF IST STF IST 
7/11/2017 
19:28:11 STF IST STF IST STF DSG STF IST AGD DSG STF IST STF DSG STF DSG 
7/12/2017 
11:05:46 STF IST STF DSG AGD DSG STF DSG STF IST STF DSG AGD DSG AGD DSG 
7/12/2017 
13:41:12 IST DSG STF DSG STF DSG STF IND STF IST STF IND STF DSG STF DSG 
7/12/2017 
15:39:18 STF DSG AGD DSG STF DSG AGD IND STF IST AGD DSG AGD IND STF DSG 
7/13/2017 

0:31:08 STF IST STF DSG STF DSG STF DSG STF DSG STF DSG STF DSG STF DSG 

Tabela 3 (apêndice5): Registro dos dados coletados pelo protótipo parte 2 
Fonte: Tabulação dos dados coletados no protótipo  
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7.6 Apêndice 6 – Termo de Consentimento: Ética e Segurança da Informação 

Um termo de consentimento para a pesquisa foi firmado entre as partes, isto é, 

pesquisador e a UMI SAN. Neste termo foi garantida a conduta ética frente às informações 

coletadas, principalmente, em relação à segurança da informação. Dentre os pontos 

esclarecidos no termo de consentimento e participação destacam-se: 

 Objetivo do estudo – abordar a questão de distúrbios de saúde mental não 

incapacitante, reconhecidos como ansiedade, estresse e depressão, através da 

atenção à espiritualidade no ambiente de trabalho a fim de propor um modelo 

para abordagem estratégica da espiritualidade nas organizações; 

 Procedimentos – a participac da empresa nesta pe

condução via intranet do questionário montado para a pesquisa através de um 

gestor da área de recursos humanos. Será realizada também uma entrevista 

para apreciação e análise dos resultados com o gestor de pessoas. As questões 

do questionário aplicado aos colaboradores diram respeito apenas ao tema 

espiritualidade no trabalho e variáveis demográficas para identificação do 

perfil da amostra. A entevista servirá para apresentação e validação dos 

dados, bem como, verificar a percepção do gestor quanto ao petencial de 

contribuição dos achados da pesquisa; 

 – e

 para a empresa, não comprometendo o pesquisador a 

qualquer obrigação decorrente da coleta de dados. Entretanto, o pesquisador 

firma o compromisso de realizar uma apresentação executiva dos dados 

coletados e suas análises, bem como, fornecer uma cópia digital desta tese; 

 Riscos – o preenchimento do

os colaboradores. Será garantido o direito de 

não participação de seus colaboradores, bem como, o esclarecimento quanto à 

qualquer dúvida sobre o instrumento de pesquisa; 

 Sigilo – em nenhum momento será divulgada a identidade das pessoas que 

participaram da pesquisa, nem mesmo para os gestores da empresa, 

garantindo total anonimato dos participantes da pesquisa.  
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7.7 Apêndice 7 – Estudo de Caso: Questionário Aplicado na UMI SAN 

Este apêndice apresenta o questionário aplicado no estudo de caso. As páginas do 

questionário foram recortadas e postadas aqui como figuras. Ao todo o questionário foi 

composto por quatro páginas: uma página para apresentação e identificação do respondente e 

as demais para avaliação dos elementos do modelo proposto. 

 

 

 
Figura 1 (apêndice 7): Questionário página 1 

Fonte: Questionário espiritualidade no trabalho 
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Figura 2 (apêndice 7): Questionário página 2 

Fonte: Questionário espiritualidade no trabalho 
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Figura 3 (apêndice 7): Questionário página 3 

Fonte: Questionário espiritualidade no trabalho 
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Figura 4 (apêndice 7): Questionário página 4 

Fonte: Questionário espiritualidade no trabalho 
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7.8 Apêndice 8 – Estudo de Caso: Registro dos Dados Coletados 

Este apêndice apresenta os dados coletados pelo questionário aplicado no estudo de 

caso da UMI SAN segundo a mesma lógica dos registros feitos no apêndice 5. Para 

compreender melhor as siglas verifique a tabela 1 (apêndice 5). As siglas NH, D, G e O são 

novas e querem dizer, respectivamente, nível hierárquico, diretoria, gerencia e operacional. 

 
 DATA/ HORA IDD SX TAP NH F[IDT] D[IDT] F[PRT] D[PRT] F[VLR] D[VLR] F[VDT] D[VDT] F[CRC] D[CRC] 

1 12/29/2017 14:03:43 IDD10 M TAP7 D STF DSG STF IST STF IST STF IND STF IST 

2 12/29/2017 16:44:24 IDD6 M TAP4 D STF DSG STF DSG STF DSG STF DSG STF IST 

3 12/29/2017 18:40:23 IDD4 F TAP3 D STF IND AGD IND STF IST STF IST STF DSG 

4 1/2/2018 12:09:54 IDD4 M TAP3 G STF DSG STF IND STF DSG STF IST STF AGD 

5 1/3/2018 13:43:51 IDD3 M TAP1 O IND IND IND IND IND IND IND IND STF IND 

6 1/3/2018 14:06:38 IDD3 F TAP2 G STF IST AGD IND STF IST STF IST STF IST 

7 1/3/2018 14:10:39 IDD1 F TAP1 O STF AGD STF DSG STF IND IND IND STF DSG 

8 1/3/2018 14:11:32 IDD5 M TAP4 G STF IST STF IST STF IST STF STF STF DSG 

9 1/3/2018 14:12:55 IDD4 M TAP3 G STF IST STF IST AGD DSG IND STF STF IND 

10 1/3/2018 14:15:57 IDD3 M TAP2 O STF IST AGD DSG STF IST STF IND AGD IND 

11 1/3/2018 14:17:26 IDD4 F TAP3 G STF IND STF IST IND IND STF DSG STF IND 

12 1/3/2018 14:24:46 IDD3 F TAP1 G STF DSG AGD IND STF IST STF IST STF DSG 

13 1/3/2018 14:32:50 IDD5 M TAP2 G STF IST IND IND STF STF STF DSG AGD IST 

14 1/3/2018 14:34:29 IDD5 M TAP2 G STF DSG AGD IND STF IST STF IST AGD DSG 

15 1/3/2018 14:48:45 IDD2 F TAP1 O AGD IND STF IND STF IST STF DSG STF IND 

16 1/3/2018 15:03:42 IDD2 M TAP1 O STF DSG AGD IND STF IND AGD IND STF AGD 

17 1/3/2018 15:06:18 IDD2 F TAP1 O STF IST AGD DSG STF DSG IND IND STF DSG 

18 1/3/2018 15:39:05 IDD2 M TAP1 O STF DSG IND IND STF DSG STF DSG STF IST 

19 1/3/2018 15:50:01 IDD3 M TAP1 O STF DSG STF IND AGD IND AGD IND AGD IND 

20 1/3/2018 16:01:29 IDD3 F TAP1 O STF IST STF DSG STF DSG STF DSG STF AGD 

21 1/3/2018 16:07:55 IDD3 M TAP2 O STF DSG AGD DSG STF DSG STF DSG STF IST 

22 1/3/2018 16:10:49 IDD1 M TAP1 O STF DSG STF IND STF DSG IND DSG STF DSG 

23 1/3/2018 16:11:58 IDD5 M TAP1 O STF DSG STF DSG STF DSG STF DSG STF IND 

24 1/3/2018 16:50:17 IDD3 M TAP3 O STF DSG AGD DSG STF DSG IND IND STF AGD 

25 1/3/2018 17:11:55 IDD3 F TAP2 O STF IST STF IND STF AGD STF DSG STF DSG 

26 1/3/2018 17:16:08 IDD4 M TAP3 O STF STF STF IND STF IND AGD IND STF IND 

27 1/3/2018 17:20:52 IDD1 F TAP1 O STF DSG STF DSG IND IND STF IST STF DSG 

28 1/3/2018 17:45:34 IDD3 F TAP3 G STF IND STF IST STF IST AGD DSG STF IST 

29 1/3/2018 20:16:50 IDD4 M TAP1 O STF IST AGD DSG AGD DSG STF IST AGD IST 

30 1/3/2018 21:50:45 IDD4 F TAP3 D STF DSG AGD IND STF IST AGD IST AGD IST 

31 1/3/2018 22:50:25 IDD2 M TAP2 O STF AGD STF IST STF DSG IND IND STF IST 

32 1/4/2018 8:49:21 IDD3 M TAP1 O STF IST AGD IND STF IST STF IST DSG STF 

33 1/4/2018 9:49:51 IDD3 M TAP1 O STF DSG STF DSG AGD IND AGD IND STF IND 

34 1/4/2018 11:00:24 IDD3 F TAP1 O STF IST STF IND STF IST STF DSG STF DSG 

35 1/4/2018 11:02:03 IDD3 M TAP2 D STF DSG STF IST STF IST STF IST STF IST 

36 1/4/2018 11:18:36 IDD4 M TAP3 G STF DSG IND IND STF DSG AGD DSG AGD DSG 

37 1/4/2018 11:39:23 IDD3 M TAP2 O STF IST IND IND STF IST STF IST STF STF 

38 1/4/2018 11:39:34 IDD5 M TAP3 O STF DSG AGD DSG AGD DSG AGD DSG STF AGD 

39 1/4/2018 11:41:24 IDD5 M TAP6 O STF DSG STF IST STF IST STF IST STF DSG 

40 1/4/2018 13:50:37 IDD3 F TAP1 O STF DSG STF DSG STF IST STF AGD STF DSG 

41 1/5/2018 9:59:48 IDD4 M TAP2 G STF IST IND IND STF IST STF IST STF IND 

42 1/5/2018 11:07:32 IDD2 M TAP1 O STF IND STF IND STF IST STF DSG STF DSG 

43 1/5/2018 11:07:34 IDD1 M TAP1 O STF DSG STF DSG STF DSG STF DSG STF DSG 

44 1/5/2018 11:12:44 IDD4 F TAP3 O STF IND STF DSG STF STF STF IND STF IND 

45 1/5/2018 12:18:38 IDD2 F TAP1 O STF DSG STF DSG STF IST STF DSG STF IST 

46 1/5/2018 13:21:08 IDD2 F TAP1 O STF IND AGD IND STF IND AGD IND AGD IND 

47 1/5/2018 16:23:30 IDD3 F TAP3 O STF DSG AGD IND STF DSG AGD IST STF DSG 

48 1/6/2018 15:34:22 IDD6 F TAP1 O STF DSG STF DSG STF DSG STF IST STF DSG 

Tabela 1 (apêndice 8): Respostas de 1 até 48 – parte 1 
Fonte: Questionário espiritualidade no trabalho 
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 F[CSO] D[CSO] F[PRP] D[PRP] F[SGN] D[SGN] F[CLM] D[CLM] F[CMN] D[CMN] F[CNX] D[CNX] F[SPC] D[SPC] 

1 STF IST STF IND STF IST STF IST STF IST STF IST STF IST 

2 STF IST STF IND STF IST STF IST STF IST STF IST STF IST 

3 STF DSG STF DSG STF DSG AGD DSG STF IST DSG DSG STF DSG 

4 STF STF STF DSG STF IND STF DSG STF IST AGD DSG STF DSG 

5 STF IST STF DSG STF DSG STF DSG IND IND IND IND STF IND 

6 DSG DSG STF IST STF IST STF IST STF IST STF DSG STF DSG 

7 STF IST AGD IND STF IST STF DSG AGD IND AGD DSG AGD IND 

8 STF DSG STF DSG STF IST AGD DSG AGD DSG AGD DSG STF IST 

9 STF IST STF STF STF STF STF IST IST STF IND IND IND DSG 

10 STF IST STF DSG STF IST STF IST AGD DSG DSG IND STF DSG 

11 STF IST STF DSG STF DSG STF DSG STF DSG STF DSG AGD IND 

12 AGD IND IND IND STF DSG STF DSG STF DSG STF DSG STF DSG 

13 AGD IND IND IND STF IST AGD IST AGD IST IST STF STF IST 

14 STF IST STF IND STF IST STF DSG AGD IST DSG AGD AGD DSG 

15 AGD DSG STF IND STF IST STF DSG AGD DSG STF IND STF IND 

16 STF IST STF IND STF DSG STF DSG STF IND AGD IND AGD IND 

17 STF IST STF DSG STF DSG STF DSG AGD DSG AGD DSG STF DSG 

18 STF DSG AGD DSG STF DSG STF IST STF IST IND IND STF IST 

19 STF DSG STF DSG AGD IND STF DSG AGD IND STF IND AGD IND 

20 STF DSG AGD IND STF IST STF DSG STF IST STF DSG AGD DSG 

21 STF IND STF IND STF IND STF IST STF IST STF DSG STF DSG 

22 IND DSG STF AGD STF AGD STF IND IND DSG STF DSG STF IND 

23 STF DSG STF DSG STF DSG STF DSG IND IND STF DSG STF DSG 

24 STF AGD STF AGD STF IND STF DSG STF IND STF IND STF IND 

25 STF IST STF DSG STF DSG STF IST STF IST IND IND IND IND 

26 STF DSG STF IND STF DSG STF DSG STF IND DSG AGD STF DSG 

27 STF IST STF IST STF IST STF DSG AGD DSG AGD DSG STF DSG 

28 STF DSG STF DSG STF IST STF IST AGD DSG STF IST STF DSG 

29 AGD DSG AGD DSG STF DSG STF AGD STF DSG STF AGD DSG STF 

30 AGD DSG STF DSG AGD DSG AGD DSG STF DSG DSG IND AGD DSG 

31 STF AGD STF AGD STF AGD DSG IST IND IND STF DSG STF DSG 

32 STF IST STF IST STF IST AGD DSG AGD DSG IST AGD STF IST 

33 STF DSG STF DSG STF DSG AGD DSG AGD DSG AGD IND AGD IND 

34 STF IST STF DSG STF IST STF IST STF IST STF IST STF IST 

35 STF IST STF DSG STF DSG STF IST STF IST STF DSG STF DSG 

36 STF IST STF IST STF IST STF IST AGD DSG IND IND IND IND 

37 STF AGD STF AGD STF STF STF DSG STF IST STF IND AGD IND 

38 STF IST IND IND STF DSG AGD STF IND IND IND IND AGD DSG 

39 STF DSG AGD IND STF DSG STF IST STF IST STF DSG STF IST 

40 STF IST AGD DSG STF IST STF IST STF DSG IST IND STF IST 

41 STF IST STF IST STF DSG STF IST AGD DSG STF DSG STF DSG 

42 STF IST STF DSG STF DSG STF IND IND IND AGD IND STF IST 

43 STF AGD STF DSG STF DSG STF DSG DSG STF STF DSG STF DSG 

44 STF IND STF DSG STF IND STF DSG STF IND IND IND STF IND 

45 STF DSG AGD DSG STF DSG STF IST STF IST AGD IND AGD IND 

46 STF IND STF IND STF IND AGD IND IND IND AGD IND IND IND 

47 STF IST STF DSG STF IST STF IST STF IST IND IND AGD DSG 

48 STF IND STF DSG STF IST STF IST STF IST IND IND AGD IND 

Tabela 2 (apêndice 8): Respostas de 1 até 48 – parte 2 
Fonte: Questionário espiritualidade no trabalho 

 

A seguir são apresentadas mais duas tabelas, parte 1 e 2, dos demais resultados. É 

interessante destacar que ao todo foram registradas 70 respostas em 15 dias de aplicação de 

questionários, o que significou aproximadamente 70% dos colaboradores da UMI SAN. 
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 DATA/ HORA IDD SX TAP NH F[IDT] D[IDT] F[PRT] D[PRT] F[VLR] D[VLR] F[VDT] D[VDT] F[CRC] D[CRC] 

49 1/6/2018 15:34:22 IDD6 F TAP1 O STF DSG STF DSG STF DSG STF IST STF DSG 

50 1/8/2018 9:37:38 IDD3 M TAP1 G STF IST IND IND STF IND IND IND AGD DSG 

51 1/8/2018 13:08:24 IDD3 M TAP2 G STF DSG STF DSG STF DSG STF IND STF DSG 

52 1/8/2018 13:11:49 IDD2 M TAP1 O STF IST IND IND STF DSG STF DSG STF DSG 

53 1/8/2018 15:28:39 IDD5 F TAP3 G STF DSG IND STF IND IST STF IST STF DSG 

54 1/9/2018 7:51:55 IDD3 M TAP2 O STF IST STF IST STF DSG STF DSG STF DSG 

55 1/9/2018 11:10:25 IDD4 M TAP3 G STF IST AGD IND STF IST AGD DSG STF DSG 

56 1/9/2018 17:28:20 IDD2 M TAP2 O AGD AGD IND IND STF IND STF IND STF DSG 

57 1/10/2018 10:01:22 IDD3 M TAP2 G STF DSG STF DSG STF IST STF DSG STF DSG 

58 1/10/2018 21:27:18 IDD4 M TAP1 O STF DSG STF IND STF IND STF IND STF IND 

59 1/11/2018 15:20:05 IDD4 M TAP4 O STF IND STF IND STF IND STF IND STF DSG 

60 1/11/2018 15:37:06 IDD2 M TAP1 O STF IST STF IST STF IST STF IST STF IST 

61 1/11/2018 15:40:36 IDD2 M TAP1 O STF DSG STF IST STF DSG STF IST STF DSG 

62 1/11/2018 17:39:08 IDD2 F TAP1 O STF IST AGD DSG STF IST STF IST STF IST 

63 1/11/2018 18:37:16 IDD3 M TAP2 D STF DSG STF DSG AGD DSG IND IND AGD IND 

64 1/12/2018 9:16:12 IDD3 M TAP2 O STF IST AGD DSG STF AGD IND IND STF IND 

65 1/12/2018 9:31:25 IDD3 M TAP2 O STF IST IND IND STF IST STF IST STF IST 

66 1/12/2018 11:59:04 IDD3 M TAP2 O STF DSG STF DSG STF DSG STF DSG STF DSG 

67 1/12/2018 12:03:19 IDD5 M TAP3 O STF IST STF IST STF DSG STF DSG STF DSG 

68 1/12/2018 15:29:33 IDD3 M TAP2 D STF IST IND IND STF IST STF DSG STF DSG 

69 1/12/2018 15:53:08 IDD2 M TAP1 G STF DSG STF DSG STF IND IND IND STF IST 

70 1/12/2018 16:30:32 IDD3 M TAP1 O STF IST AGD IND AGD DSG STF IST STF DSG 

Tabela 3 (apêndice 8): Respostas de 49 até 62 – parte 1 
Fonte: Questionário espiritualidade no trabalho 

 

 F[CSO] D[CSO] F[PRP] D[PRP] F[SGN] D[SGN] F[CLM] D[CLM] F[CMN] D[CMN] F[CNX] D[CNX] F[SPC] D[SPC] 

49 STF IND STF DSG STF IST STF IST STF IST IND IND AGD IND 

50 STF DSG IND DSG STF IND AGD DSG IND DSG IND IND IND IND 

51 STF STF STF DSG STF IND STF IST STF IND IST IND STF IND 

52 STF IST STF IST STF IST AGD DSG AGD DSG AGD IND STF IST 

53 STF DSG STF IND STF DSG AGD IST AGD DSG IND IND AGD IND 

54 STF IST STF IST STF IST STF IST STF IST STF IST STF IST 

55 STF DSG STF DSG STF IST STF IND STF DSG AGD DSG STF DSG 

56 STF IST STF IND STF IST STF DSG IND IND IST AGD AGD AGD 

57 AGD DSG AGD DSG STF DSG STF DSG STF IST DSG AGD STF DSG 

58 STF IND STF IND STF IND STF DSG STF IST STF IND STF DSG 

59 STF IST STF IND STF DSG STF IST STF DSG IST STF STF DSG 

60 STF IST STF IST STF IST STF IST STF IST STF IST STF IST 

61 STF IND STF IST STF DSG STF IST STF IST STF DSG STF IST 

62 STF DSG STF DSG STF IST STF IST STF IST STF IST STF IST 

63 STF IST STF DSG STF DSG STF IST AGD DSG STF IST STF IST 

64 STF IND STF IST AGD DSG AGD IND IND IND AGD DSG IND DSG 

65 STF IST STF IST STF IST IND IND AGD DSG IND IND STF IND 

66 STF DSG STF DSG STF DSG STF DSG STF DSG STF DSG STF DSG 

67 STF IST STF IND STF IST STF DSG STF IST STF IND STF IST 

68 STF IST STF IST STF IST STF DSG STF IST IST STF STF DSG 

69 STF IND IND IND STF IST STF IST IND IND STF DSG AGD DSG 

70 STF IST STF DSG AGD DSG STF IST STF IST STF DSG AGD DSG 

Tabela 4 (apêndice 8): Respostas de 49 até 62 – parte 2 
Fonte: Questionário espiritualidade no trabalho  
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7.9 Apêndice 9 – Estudo de Caso: Roteiro Semi-Estruturado da Entrevista 

Este apêndice apresenta o roteiro de entrevista aplicado no estudo de caso. Este 

roteiro foi formulado de maneira semi-estruturada de modo a permitir que outras questões 

pudessem surgir durante a entrevista com o gestor da empresa. Além disso, houve a 

preocupação de formular perguntas abertas e não tendenciosas. O primeiro grupo de perguntas 

objetivaram compreender o contexto do caso, enquanto que, o segundo grupo foi direcionado 

a verificar a aderência do modelo ao caso. Por fim, garantiu-se a segurança da informação de 

modo a promover maior liberdade de expressão ao entrevistado. 

As seguintes perguntas foram elaboradas previamente: 

 Quais as condições de trabalho vivenciadas na organização? 

 Quais os principais fatores causadores de [estresse, ansiedade e depressão] 

vivenciados na jornada de trabalho nos diferentes níveis hierárquicos? 

 Que opções a empresa fornece ao funcionário para que ele possa lidar com 

[estresse, ansiedade e depressão] durante a jornada de trabalho? 

 Quais as possibilidades de vivenciar [questões pessoais, senso de propósito e 

senso de comunidade] na organização? 

 Quais as possibilidades de utilização do questionário para a organização? 

 Qual o potencial das práticas espirituais na redução de [estresse, ansiedade e 

depressão] na jornada de trabalho? 

 Quais as [facilidades e dificuldades] para programar as práticas espirituais na 

organização? 
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7.10 Apêndice 10 – Estudo de Caso: Registro da Entrevista com o Gestor 

Este apêndice traz o registro das informações coletadas na entrevista com o gestor de 

pessoas, onde as falas estão orientadas às perguntas realizadas: 

 Quais as condições de trabalho vivenciadas na organização? 

―Então, a UMI SAN já tem uma atividade bem diferenciada, hoje temos dois tipos 
de equipes. A administração com horário de entrada de segunda a quinta de 08 as 18:00 

horas, e sexta-feira de 08 as 17 horas, ambas jornadas com uma hora de intervalo para 

almoço. Com relação à jornada a UMI SAN é bem flexível, temos funcionários que são 

pontuais com horários, outros já não tanto, mas independente do horário de saída sempre 

cumprem sua carga horária. Sobre práticas de equipe, toda terça feira na antiga sede na Glória 

tinhamos o Diálogo Semanal de Segurança, com a mudança para a nova sede por uma questão 

de espaço não esta sendo realizada. E o operacional com uma equipe de 11 mergulhadores, 

05 deles ficam em Vitoria e os outros 06 no porto do açu, todos responsáveis implantação e 

movimentação de boias náuticas, um trabalho que envolve muita atenção. Temos, também, a 

equipe de processamento de dados, essa equipe na maioria das vezes trabalha embarcada em 

uma escala de sete por sete, quinze por quinze, vinte por vinte e dependendo até trinta-trinta.‖ 

 

 Quais os principais fatores causadores de [estresse, ansiedade e depressão] 

vivenciados na jornada de trabalho nos diferentes níveis hierárquicos? 

―Naturalmente no ambiente de trabalho o que causa mais stress é a própria 
atividade laboral, isso causa pela própria atividade as funções inerentes à atividade, os riscos 
envolvidos, as responsabilidades, cobrança do próprio funcionário em relação ao seu 

desempenho, ou seja, cada um tem de um modo geral expectativas de fazer seu trabalho bem 

feito e que seja reconhecido pelos demais. Além disso, muitas empresas têm por pratica de 

estabelecer metas de desempenho, estas metas muitas vezes estão relacionadas à participação 

de bônus e resultados no fim do ano, então isso é mais um elemento que faz com que a pessoa 

tenha que tomar cuidados em se preocupar com atividade laboral, então, de fato a atividade 

laboral talvez seja o principal gerador de stress no ambiente de trabalho. 
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Agora sem duvida existem outras atividades, existem outros fatores externos que 

acabam gerando stress, se a pessoa, o colaborador esta com problemas domésticos, esses 

problemas tiram a capacidade do colaborador de resistir as atribuições, as cobranças, os 

afazeres normais da atividade laboral que ele tem a fazer, isso acaba sendo um somador de 
stress a atividade laboral.‖ 

 

 Que opções a empresa fornece ao funcionário para que ele possa lidar com 

[estresse, ansiedade e depressão] durante a jornada de trabalho? 

―No caso da UMI SAN por falta de condições de espaço, pela própria imposição do 

trabalho, dos prazos inerentes ao trabalho, o foco fica normalmente ligado a atividade 
principal. As instalações e tudo estão montadas para a atividade principal de empresa, como 

é uma empresa de porte médio, ela não dispõe de espaços que possam ser caracterizados 
como elemento de compensação ou de alivio ou de alguma forma de aliviar o stress, isso é o 

que a gente vê que acontece na UMI SAN, é bom lembrar também que existem recursos e 

existem ferramentas que são usadas por varias empresas até por estruturas de trabalho não 

formalmente estabelecidas que são os encontros fora do ambiente de trabalho ou os encontros 

durante o ambiente de trabalho nos horários em que os grupos podem estar juntos, como os 

horários de refeições, os horários de café da manhã, então são momentos, o próprio momento  

do DSS, diálogo semanal de segurança, é um momento onde as pessoas se encontram, se 

cumprimentam e recebem as informações de segurança, falam mais um pouquinho e vão para 

seus ambientes de trabalho. Isso pode ser aproveitado como elemento de descomprensão, 

diminuição de stress  também, um bom momento para que as pessoas responsáveis, e as 
lideranças responsáveis, identifiquem anomalias no comportamento, naquele dia, naquele 

momento, ou seja, a pessoa que não dormiu, que está doente, a pessoa que derrepente teve um 

comportamento alterado do que é normalmente sua rotina normal de comportamento.‖ 

 

 Quais as possibilidades de vivenciar [questões pessoais, senso de propósito e 

senso de comunidade] na organização? 

―A UMI SAN tem uma característica bem dela, bem especifica da empresa, por 

trabalhar aspectos de tecnologia e aspectos da área marítima que são pouco comuns, na 

verdade você não tem acesso a isso em literatura, você não tem acesso a isso nos meios 

acadêmicos, então a empresa quando traz para o seu corpo de colaboradores um ex- 
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universitário que fez biologia, outro que fez oceanografia, um profissional que é expert em 

mergulho ou um profissional que é expert em manobra de embarcações. Isso vai colocar essas 

pessoas todas, por conta da atividade da empresa e por conta da tecnologia que ela usa, vai 

colocar essas pessoas todas aprendendo o uso dessas novas tecnologias e criando soluções. 

isso é uma característica interessante da UMI SAN. A empresa o tempo todo cria soluções, 

ela estimula a criatividade por força de seus próprios contratos, então a empresa se 

envolve em contratos atípicos, completamente atípicos coisas que nunca foram feitas antes, 

porque são incidentes ou acidentes marítimos numa determinada região, num tipo de mar, 

num tipo de profundidade e que vai precisar de um equipamento especifico. Então cada 

operação atende características, tem demandas especificas, vai requerer profissionais 

específicos, isso acaba sendo para a grande maioria dos profissionais envolvidos na empresa 

um elemento motivador, um elemento que traz condições nesse conjunto de atividades para 

que ele tenha sim, momentos de comportamento de relacionamento pessoal. Essas atividades 

que envolvem tecnologias modernas, algumas tecnologias ainda em desenvolvimento e o 

desafio de estar realizando tarefas que são completamente atípicas, que nunca foram feitas 

antes, como deslocar determinados objetos submersos, como colocar determinados objetos de 

forma de funcionarem como marcas ou como balizas ou como lastros, seja lá o que for, em 

áreas que nunca antes tinham sido usadas paras esse fim, cada vez usar uma embarcação 

diferente, calibração diferente. Então, esse conjunto todo acaba fazendo os grupos de pessoas 

necessitem interagir pessoalmente nas atividades de trabalho, ou seja, criam um 
relacionamento entra pessoas muito fortes, porque elas precisam se ajudar, precisam se 

entender e precisam em equipe montar soluções do desafio que esta ali na frente. 

Alem disso, da parte pessoal, você tem o desenvolvimento de propósito. A empresa 

tem e demonstra, ou seja, todo comportamento das pessoas demonstram o propósito em 
atender determinados desafios, atender determinados contratos. Nessa empresa UMI SAN a 

aceitação de um determinado contrato, de um trabalho não é simplesmente alguma coisa que 

vai se repetitiva, nunca vai ser repetitivo. O balizamento de um canal vai ser diferente da 

manutenção de boia num lugar diferente com corrente diferente, uma é de dia outra é de noite. 

São sempre condições anormais, isso cria realmente situações diferentes, que favorecem esse 

aspecto. 

Outro aspecto é a comunidade, o senso de comunidade, como eles fazem parte de 

uma empresa atípica, que há poucas no Brasil e eles talvez sejam a maior das empresas que 

desenvolvem esse tipo de atividade no Brasil, ou seja, são poucas empresas no Brasil e eles 
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são a maior empresa no Brasil e trabalham com um portifolio grande bem diversificado de 

atividades. Então, o tempo todo eles sentem, a comunidade dentro da empresa, que é 

responsável, que é capaz de realizar e atender as demandas de contrato, isso passa da 

diretoria para a força de trabalho e dá uma sensação muito boa do seu funcionamento. ‖ 

 

 Quais as possibilidades de utilização do questionário para a organização? 

―Eu vejo algumas possibilidades bastante interessantes. Enquanto o clima 

organizacional nos mostra, especialmente, a relação da empresa com o funcionário, ou seja, 

através de perguntas que os funcionários respondem, e nos diz como ele entende a empresa, 

como o conjunto da emrpesa se relaciona com o conjunto dos funcionários. Então, é mais 

sobre um grupo de pessoas com o conjunto da empresa que contrata. 

Esse questionário, ele tem uma abordagem bastante distinta disso. Na medida em que 

as perguntas estão voltadas ao individuo, a como ele se sente naquele contexto, não é uma 

questão de saber se o contexto é bom ou se é ruim, é simplesmente saber se ele tá integrado 

naquilo ali, se ele se sente bem naquele meio. Não é essa a questão. O questionário não 

pergunta se aquilo é bom ou se é ruim. Não, longe disso. É se você se sente bem naquilo, 

como aquilo afeta o seu desempenho, como aquilo afeta o seu comportamento, o seu 

pessoal dentro de você, como aquilo te conduz a um estado de felicidade ou um estado de 

tristeza, interna, sua, uma questão do individuo em relação ao ambiente de trabalho. Não 

passando sobre a avaliação se o ambiente é ruim ou não. [Ao invés disso, traz uma reflexão] É 

simplesmente a adequação da própria pessoa com aquele ambiente de trabalho. 

Então, eu vejo a adequação deste questionário para a empresa, bastante diferente do 

clima organizacional, na medida em que a gente pode, de acordo com o tipo de empresa, de 

acordo com a área de trabalho, nós precisamos de pessoas que sejam mais fechadas ou 

abertas, que se sintam melhor num determinado ambiente, que tenham mais a percepção da 

pessoalidade nas relações, ou que pelo contrário, se sintam incomodadas com a pessoalidade, 

então a gente vai ter que colocar essas pessoas, procurar colocar um grupo de pessoas, ou 

criar um segmento dentro da empresa, da área da empresa, onde as relações pessoas não sejam 

tão pessoais a ponto de incomodar essas pessoas que se encomodam com a pessoalidade. 

Então, as diversas perguntas vão acabar, visualizo isso, vão acabar com o tempo, 

mostrando que dentro do grupo de funcionários, não é necessário trocar um funcionáiro ou 

não trocar funcionário, é que dentro do conjunto de funcionários, há um grupo de pessoas que 
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vai se identificar mais com uma determinada área, ou com um determinado tratamento, e 

outro grupo vai se identificar com outra área, outro tipo de tratamento, dentro da mesma 

empresa. Simplesmente, cria a oportunidade de nós entendermos quanto de pessoas 
temos num determinado segmento ou noutro. E através de toda uma análise, toda uma 

pesquisa, que eu não sei como vai ser feita, mas com certeza vai ter que ser feita, aproveitar 

essas características das pessoas e do entendimento delas em relação ao seu ambiente de 

trabalho, de modo que nós criemos um ambiente para ela se sentir feliz. 

A experiência já trem mostrado que a felicidade no trabalho gera aumento de 

produtividade, gera bem estar, então isso abre... o questionário abre para a empresa a 
possibilidade de criar melhores condições para aumento de produtividade, passando pelo 
tratamento mais adequado das características pessoais. Do conjunto de características que 

este questionário trata, fala-se do lado espiritual, não é um lado de religião, mas uma série de 

questões que são muito intimas do individuo. Então, acho que tem aplicação para a empresa.‖ 

 

 Qual o potencial das práticas espirituais na redução de [estresse, ansiedade e 

depressão] na jornada de trabalho? 

―Bom, bastante interessante a pergunta, mas para responder eu preciso me reportar 

ao questionário. Onde no questionário a gente tem a separação dessas práticas de 

espiritualidade no trabalho considerada sobre o aspecto da vida interior e da identidade 

espiritual, esse é um bloco, outro bloco é o significado e o propósito do trabalho, esse o 

segundo, e nós temos ainda o terceiro bloco, que é o senso de conexão e comunidade. Então, 

essa espiritualidade com relação ao trabalho, eu vejo que é interessante porque a gente 

começa a entender, estamos falando pelo lado da empresa, então eu não vou tratar a 

individualidade das pessoas, mas eu vou tratar o conjunto de pessoas que responderam de 

determinada maneira. Então eu vou conhecer a quantidade de pessoas que estão 
preocupados com uma identidade espiritual, vou conhecer, dentro da minha empresa, a 

quantidade de pessoas que se preocupam que o seu trabalho tenha um significado e 
propósito e vou conhecer a quantidade de pessoas também que se preocupam com o senso 
de conexão e comunidade. 

Isso de certo modo, vai acabar influenciando como eu conduzo o clima 

organizacional, porque pegando a terceira abordagem, e o que eu falo é do senso de conexão e 

comunidade, isso nos reporta a pessoas que se preocupam com o conjunto, são pessoas que se 
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preocupam com a pessoa do lado, com o resultado do grupo, se preocupam com a equipe. 

Então, esse conjunto de pessoas faz com que a empresa atue ou desenvolva explorando essa 

parte das equipes. Já se pessoas neste contexto de senso de conexão e comunidade, não 

apontarem, não indicarem que isto é um valor, o que acontece? Este tipo de pessoa deve ser 

tratado ou devem ser colocadas em ambientes mais competitivos. Por quê? Porque, aí, 

explora-se na pessoa o seu comportamento individual, a sua capacidade individual de 

competição, ou de repente, a competição em pequenos grupos, ou o aspecto de liderança em 

que ela lidera pequenos grupos. 

Então, essa abordagem da espiritualidade no trabalho, neste contexto de conexão e 

comunidade, nos leva a essas análises e a essas possibilidades de mexer com as pessoas 

dentro do trabalho e até alocar trabalho para estas pessoas, de modo que seja mais 
produtivo e mais rentável para a empresa. E, logicamente, atendendo isso, estamos 

atendendo às características espirituais dessas pessoas, que tem esses comportamentos ou 

esses anseios no trabalho. Outra coisa é quando a gente fala em significado e propósito. 

Para algumas pessoas o trabalho, eu diria que para muitas pessoas, o trabalho é uma 

coisa mito importante, compondo parte da identidade das pessoas, que se apresentam como 

sendo: eu sou agente de determinda empresa, eu sou engenheiro em determinada empresa, ou 

eu sou vendedor, aquilo faz parte de determinada pessoa e ela se identifica com isso. Então, o 

significado daquele trabalho e o propósito daquele trabalho para grande parte das pessoas é 

muito importante. Para essas pessoas, vale os enunciados de visão, missão, valores. Ou seja, 

são pessoas que são influenciadas por estes propósitos organizacionais. Então, a empresa tem 

que tomar muito cuidado para que os seus propósitos, seus enunciados sejam 
verdadeiros e possam de fato orientar essas pessoas e traze-las para dentro do esforço da 

equipe de trabalho do conjunto da empresa. Essa abordagem pelo lado espiritual nesse 

segundo bloco, eu vejo dessa maneira, é bastante interessante, agora temos o primeiro bloco 

que é a vida interior e a indentidade espiritual. 

Existem relatos empresarias de empresas que ao cabo de algum tempo acabaram de 

criar dentro das linhas de produção, onde todas as pessoas naquela linha de produção 

profeçavam a mesma crença. E essas pessoas tinham inclusive facilidades ou condições de 

trabalho que no ambiente de trabalho, na linha de produção, ouvirem musica e ouvirem 

cânticos da sua linha de crença espiritual. Esses registros mostram que essas pessoas 

trabalhando alinhadas com sua identidade espiritual mostravam-se mais produtivas. 
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Então, repassando o conjunto dos três blocos que compuseram a identificação da 

espiritualidade no trabalho das pessoas, pelo lado da empresa, voltamos à questão de que sim, 

temos condição de criar ou aumentar a percepção dos funcionários e fazer com que eles se 
sintam melhor dentro do ambiente de trabalho. E atrelado a isso, naturalmente, ter um 

maior ganho para a própria empresa. ‖ 

 

 Quais as [facilidades e dificuldades] para programar as práticas espirituais na 

organização? 

―Tratando no contexto geral, quais as facilidades e dificuldades para implentar essas 

práticas espirituais. Eu diria que temos que nos posicionar em relação ao que é uma mepresa. 

As empresas, como a maioria de nós administradores entende, são na verdade, organismos 

vivos que refletem o conjunto do comportamento das pessoas que compõe aquela 
organização. Pois bem, por conta disso, nós temos organizações de diversos tipos com 

diversos comportamentos, então com certeza encontraremos organizações onde haverá 

propenção ou uma facilidade desse desenvolvimento espiritual das pessoas que ali 
trabalham e encontraremos também empresas que estão num outro extremo, com uma 
aversão total ao desenvolvimento da espiritualidade no ambiente de trabalho. E são 

notadamente organizações onde as pessoas operam com alta rotatividade, onde as metas de 

desenvolvimento são muito exigentes, onde o nível de estresse físico e emocional é muito 

grande. A empresa na verdade ela está tratando sempre as pessoas no seu limite de 

produtividade e sem preocupação nenhuma com o custo humano ou espiritual que isso possa 

ter para aqueles indivíduos que estão trabalhando. 

Sabemos que há pessoas que se identificam com este modelo e acham este modelo 

bastante interessante, produtivo, gerador de grandes empresas até. Mas no conjunto das 

empresas prevalece as empresas em que as pessoas se sentem acolhidas pela empresa, onde as 

pessoas sentem que aquilo faz parte da sua vida, sinta orgulho de estar participando com 

aquela equipe de trabalho. Então, essa interpretação, essa posição dentro das empresas, nós 

vamos encontrar, assim como temos pessoas distintas, também existem empresas distintas, 

onde vai ser possível trabalhar essas questões de espiritualidade com muita falicidade, e 

outras em que praticamente será impossível trabalhar a espiritualidade. ‖ 
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 Porque você diz ser impossível trabalhar a espiritualidade em determinadas 

organizações? 

―Essa impossibilidade está atrelada ao tipo de organizações. Nós temos algumas 

organizações conteporâneas em que elas priorizam, sobretudo, o desempenho. Nestas 

empresas as pessoas têm remunerações básicas elevadas, e sobre essas remunação elas ainda 

têm bônus significativos atingindo metas. Essas pessoas se comportam no ambiente da 

organização e na relação com outras organizações, normalmente nas áreas de vendas e áreas 

comerciais, até nas áreas de produção e design, elas se comportam sempre com um espírito de 

competitividade muito grande. E não há valoração, atribuição de nenhum valor que seja 
entendido dentro deste conjunto espiritual. Ninguém espera que ali, um camarada seja 

comunicativo, seja social, não. O valor é muito claro: é a meta que você tem que atingir. E 

aquilo vai te representar um bônus e se você atingir a meta seguinte é outro bônus, e os bônus 

são cada vez maiores, e aquilo não importa se você esta dormindo, se está descansando, se 

está vendo sua família, se ta dando atenção a sua crença religiosa, nada disso interessa. Só o 
que interessa são os bônus, bônus comerciais, os bônus industriais, os bônus de meta de 

linha de produção, são o que interessa. Existem empresas assim, a gente sabe disso, e elas 

funcionam e tem resultados excelentes. 

Só que o que acontece com estas empresas? E a gente sabe que a documentação e a 

bibliografia nos mostra isso. Essas empresas trabalham com alta rotatividade, porque a 

grande maioria das pessoas não agüenta estas condições de trabalho por um longo 
período de tempo. Então, elas entram nessas empresas, ficam felizes porque estão ganhando 

muito mais do que ganhariam em outra organização, mas ao cabo de algum tempo elas 

acabam percebendo o quanto estão se desgastando, o quanto suas famílias estão sofrendo, o 

quanto a sua própria vida social e espiritual estão sofrendo. Então, muitas dessas pessoas 

acabam saindo dessas empresas e indo para outras empresas buscando um ritmo de trabalho 

mais acomodado. Ou seja, nestas empresas, eu não identifico a mínima condição de 
trabalhar a espiritualidade. Como você vai trabalhar questões de crença e comunicação? O 

que conta ali são as metas, nada mais conta. Quem consegue viver com isso bastante tempo, 

tem uma remuneração maior que o mercado, que é um indicador para essas pessoas. A pessoa 

se desgaste se desdobra e a recompensa que ela tem é o salário, não tem recompensa 
espiritual, não tem recompensa de reconhecimento, de ser valorizado no trabalho. Nada 

disso conta, apenas as metas e bônus. ‖  
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7.11 Apêndice 11 – Atestado de Contribuição Técnico-Científica 

Este apêndice traz o atestado de contribuição técnico-científica fornecido pela 

empresa UMI SAN. Nele fica registrado o reconhecimento da empresa sobre a contribuição 

da pesquisa para o seu sistema de gestão e conhecimentos. Na figura 1 (apêndice 11) o 

atestado foi escaneado e colado no corpo do texto como figura. 

 

Figura 1 (apêndice 11): Atestado de contruibuição técnico-científica 
Fonte: Acervo pessoal  
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7.12 Apêndice 12 – Fotos: Reunião na UMI SAN e Defesa da Tese 

Este apêndice apresenta o registro fotográfico de dois eventos marcantes para esta 

tese: a apresentação de resultados na sede da UMI SAN e a defesa da tese na escola de 

engenharia da Universidade Federal Fluminense. Na figura 1 (apêndice 12) estão presentes na 

foto, da esquerda para a direita: Prussia, Sandro, Ricardo e Daniel. Na figura 2 (apêndice 12) 

estão presentes na foto, da esquerda para a direita: Suzana, Fernando, Ruben, Rosley, 

Adriana, Ricardo e Osvaldo. 

 

 
Figura 1 (apêndice 12): Apresentação de resultados na UMI SAN 

Fonte: Acervo pessoal 

 

 
Figura 2 (apêndice 12): Defesa da tese na Escola de Engenharia UFF 

Fonte: Acervo pessoal  
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7.13 Apêndice 13 – Artigos da Tese Publicados até o Momento 

Neste apêndice são apresentadas as capas de dois artigos publicados a partir dos 

estudos desta tese. O primeiro artigo, ilustrado pela figura 1 (apêndice 13), foi publicado em 

um jornal científico indexado no ranking JCR (i.e, journal citation reports – que avalia o 

impacto dos periódicos mais relevantes do mundo em diversas áreas de conhecimento). Este 

primeiro artigo apresenta a pesquisa biliográfica que gerou os fatores humanos de 

esperitualidade. Com um título que pode ser traduzido como ―espiritualidade no trabalho – 

experiência de trabalho sustentável a partir de uma perspectiva de fatores humanos‖, este 

trabalho introduz no ambiente científico o discurso de que a dimensão espiritual pode ser 

gerenciada através de variáveis representadas por fatores humanos. 

 

Figura 1 (apêndice 13): Capa de artigo publicado em periódico indexado 
Fonte: Bella et. al. (2018a) 
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O segundo artigo, ilustrado na figura 2 (apêndice 13), foi publicado nos anais do congresso 

internacional de produção mais limpa já em vistas de uma publicação no Journal of Cleaner 

Production (um dos mais relevantes de seu tema). O escopo deste artigo foi delimitado a 

apresentação do instrumento de pesquisa desenvolvido nesta tese. Com o título que pode ser 

traduzido como ―trabalho significativo: uma revisão sobre as mudanças organizacionais em 

direção à saúde e bem estar no trabalho‖ este artigo se pauta na revisão bibliográfica para 

aparesentar um questionário de diagnótico da satisfação do trabalhador com base nos fatores 

humanos de espiritualidade. Além destes artigos, tem-se a intensão de publicar outros 

 

 

Figura 2 (apêndice 13): Capa de artigo publicado em congresso 
Fonte: Bella et. al. (2018b) 
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POSFÁCIO (Impressões pessoais e conexões externas) 

Para mim, estudar espiritualidade no trabalho significou juntar um tema de grande 

interesse – a espiritualidade – e um desafio pessoal de encontrar o trabalho dos meus sonhos. 

O meu grande interesse sobre espiritualidade me levou a acreditar que eu precisava viver esta 

dimensão do meu ser em meu ambiente de trabalho. Então como pesquisador, dei o benefício 

da dúvida à problemática que eu vivenciava pessoalmente e me questionei: será mesmo que 

eu preciso viver a espiritualidade no ambiente de trabalho? 

Ao me envolver com diversas instituições pioneiras que buscavam mudar os 

paradigmas atuais da economia, me deparei com um movimento que me remetia aos 

princípios espirituais que não encontrei trabalhando em organizações tradicionais. Então, 

antes de propor a temática ao meu orientador comecei a fazer conexões externas, isto é, 

buscar pistas que me levassem a conclusão de que este era o momento propício para a 

discussão. Na tabela 1 (posfácio) apresento uma coleção das conexões externas que me 

motivaram a continuar com o projeto de estudar espiritualidade no trabalho. 

Mesmo com todo meu interesse, não pude fugir do rigor metodológico de uma 

pesquisa científica, mas com certeza estudar a espiritualidade dentro da área de engenharia foi 

algo inusitado. Como visto em alguns pontos desta tese, o tema espiritualidade já vem sendo 

discutido com bastante aceitação em diversos campos científicos, dentre eles destacam-se a 

medicina e psicologia. Bastava então provar que o tema poderia ser discutido a um nível 

científico no campo da engenharia de produção. 

Trazer a discussão sobre espiritualidade para a engenharia exigiu uma análise das 

interfaces do tema com outros campos. Neste ponto, eu percebi a aderência de estudos 

organizacionais que já estavam sendo discutidos nas ciências sócias em questões relacionadas 

ao trabalho e o ambiente organizacional. Uma ponte com os conhecimentos já discutidos 

então se fez clara através da disciplina da ergonomia. 

A ergonomia, uma das disciplinas ao qual o engenheiro de produção se dedica, 

estuda três grandes áreas: a ergonomia física, cognitiva e organizacional. A temática da 

ergonomia física e cognitiva diz respeito a questões mais técnicas do trabalho enquanto que a 

temática organizacional traz um olhar mais social. Assim, os métodos de pesquisa aplicados 

às duas primeiras grandes áreas são comumente experimentais, enquanto que, na ergonomia 

organizacional predomina a aplicação de métodos qualitativos.  
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As análises ergonômicas correspondem, na medida do pertinente, a integridade do 

ser humano. Isto é, consideram aspectos cognitivos, psicológicos, sociais, físicos, funcionais, 

biológicos, motivacionais, comportamentais, culturais, espirituais ou qualquer aspecto do 

individuo ou coletivo de trabalho que represente uma necessidade de adaptação do trabalho ao 

homem. Estes fatores representam aspectos humanos do sistema Homem-Máquina-Ambiente, 

também por isso, a ergonomia é conhecida como estudo dos fatores humanos pela escola 

americana (i.e, human factors). 

O último passo antes do ínicio da pesquisa foi então a compreensão da problemática 

que eu iria abordar, isto é, sobre o olhar de que situação eu iria dar o benefício da dúvida para 

depois me lançar a uma investigação científica. Neste momento percebi com toda a 

investigação jornalística e revisão bibliográfica que minha pesquisa era a continuação de 

outros estudos. A perspectiva que mais me agrada é que a análise dos fatores espirituais surge 

como mais um passo na escalada da pirâmide de Maslow. Isso porque, foi apenas depois que 

as escolas de administração abordaram todos os degraus desta pirâmide, que as necessidades 

humanas em suas aspirações mais elevadas tiveram espaço para ser discutidas. 

Elaborada a proposta de pesquisa e com o aval do meu orientador parti para as 

diversas horas dedicadas à pesquisa. Todo o processo foi árduo, mas gratificante. De posse 

dessa temática tive a oportunidade de discutir com pessoas muito interessantes que 

contribuíram muito para a pesquisa. Dentre essas pessoas o meu coorientador que firmou 

parceria conosco a partir do teste de qualificação da tese. Destaco também a imensa 

contribuição da banca avaliadora e do acolhimento da UMI SAN que sediou o estudo de caso. 

Dos resultados desta pesquisa minha percepção é de que cada vez mais pessoas vão 

se interessar pelo tema e que em breve esta e outras temáticas vão influenciar o mercado de 

trabalho. Acredito que o leitor desta tese pode se beneficiar tanto na replicação do instrumento 

proposto em seu abiente de trabalho como também a nível acadêmico suportando referências 

e insights para novas pesquisas. 

Acredito que ainda há muito que se discutir sobre o tema, principalmente em nível de 

práticas organizacionais. Entretanto, fico feliz por minha contribuição ao conhecimento e 

também muito grato por todo apoio e parcerias que vivenciei ou longo desta jornada. Por fim, 

deixo a você leitor uma lista na tabela 1 (posfácio) das principais conexões externas que me 

levaram a crer que este foi o momento para discutir o tema da espiritualidade no trabalho. 
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Referência Descrição Conexão 
A Educação Proibida 
(Documentário, 2012) 

Aborda os dilemas para a construção de 
um novo modelo de educação mais 
humanizado. 

O tema humanização me remete a 
evidencias da necessidade de vivenciar 
experiências para além da 
racionalidade. 

A Inteligência Espiritual: 
Espiritualidade nas Organizações 
(Livro, 2005) 

Aborda os movimentos organizacionais 
orientados a incorporação de diretrizes 
espirituais na gestão administrativa de 
seus negócios. 

O tema ética me remete a evidências da 
necessidade de vivenciar relações 
respeitosas entre pessoas, empresas, 
comunidades e meio ambiente. 

A Onda (Filme, 2015) Aborda a dinâmica de uma sala de aula 
que se desdobra em um movimento 
revolucionário. 

O tema política me remete a evidências 
da necessidade de construções sociais 
que articulam valores, ética e moral. 

Awake: A Vida de Yogananda 
(Documentário, 2014) 

Aborda a vida do indiano místico que 
trouxe a ioga e a meditação para o 
ocidente na década de 1920. 

O tema meditação me remete a 
evidências da necessidade de um 
equilíbrio das dimensões de 
intregridade do ser humano. 

Como Mudar o Mundo 
(Documentário, 2015) 

Aborda a história do surgimento e 
crescimento do movimento 
Greenpeace. 

O tema ativismo me remete a 
evidencias da necessidade de 
engajamento em causas para além de si 
mesmo. 

Descubra seus Pontos Fortes 
(Livro, 2008) 

Aborda uma nova perspectiva de 
desenvolvimento pessoal que orienta 
esforços naquilo que temos de melhor. 

O tema psicologia positiva me remete 
a evidencias da necessidade de uma 
educação sócio emocional. 

Empresa Espiritualmente Dirigida 
(Livro, 2016) 

Aborda a presença de itens de 
dimensão espiritual presentes no 
instrumento de avaliação de clima 
organizacional da iniciativa Melhores 
Empresas para se Trabalhar. 

O tema qualidade de vida no trabalho 
me remete a evidências da necessidade 
de vivenciar outras dimensões para 
além da objetividade das tarefas no 
ambiente de trabalho. 

Espiritualidade nas Organizações: uma 
dimensão humana vital ao trabalho 
(Livro, 2013) 

Aborda o valor positivo da 
espiritualidade no ambiente industrial 
como desempenho e comprometimento. 

O tema engajamento me remete a 
evidências da necessidade de empatia 
para cooperação. 

Going Clear: Scientology and the 
Prison of Belief (Documentário, 2015) 

Aborda a construção de uma ceita e os 
seus mecanismos de doutrinação. 

O tema religião me remete a evidencias 
da necessidade de tratar questões 
existências. 

Innsaei: O poder da Intuição 
(Documentário, 2016) 

Aborda a natureza sem fronteiras do 
nosso mundo interior, aonde 
sentimentos e imaginação se 
movimentam para além da 
racionalidade. 

O tema intuição me remete a evidência 
da necessidade de dar espaço para 
desenvolvimento do inconsciente ou eu 
interior. 

Lucy (Filme, 2014) Aborda a ativação do potencial do 
cérebro tranzendo para a consciência 
todos os níveis incoscientes do cérebro 

O tema incosciente me remete a 
evidencias da necessidade de processar 
informações para além dos inputs 
sensoriais. 

Meu Nome é Ray (Filme, 2015) Aborda o dilema de uma adolescente 
com transtorno de identidade de gênero 
em busca de sua mudança de sexo. 

O tema transtornos de identidade me 
remete a evidências da necessidade de 
uma vida interior organizada. 

Os Capacetes Brancos 
(Documentário, 2016) 

Aborda o cotidiano de equipes de 
resgate idenpendentes formada por 
volutários. 

O tema trabalho voluntário me remete 
a evidências de uma necessidade de 
contribuir para a sociedade. 

The Last Shaman 
(Documentário, 2016) 

Aborda a busca de um jovem pela cura 
de seu estado de depressão até as 
ultimas consequências. 

O tema depressão me remete a 
evidências da necessidade de encontrar 
significado/ propósito para a vida. 

The Mask You Live In 
(Documentário, 2015) 

Aborda os paradigmas da educação dos 
meninos na cultura occidental e os 
desdobramentos sobre sua vida adulta e 
a sociedade. 

O tema inteligência emocional me 
remete a evidênicas da necessidade de 
gerenciar as emoções para uma melhor 
qualidade de vida. 

Um Novo Mundo: O Despertar de uma 
Nova Consciência (Livro, 2007) 

Aborda os indícios do florecer de uma 
nova cultura focada muito mais no 
compartilhar e cooperar do que no 
competir. 

O tema cooperação me remete a 
evidências da necessidade de 
pertencimento a uma comunidade. 

Vencendo o Pânico sem Drogas 
(Livro, 2003) 

Aborda as possibilidades de vivenciar a 
sindrome do pânico de maneira positiva 
em um movimento de interiorização 
(encontro com seu eu-interior). 

O tema desordens metais me remete a 
evidências da necessidade de 
manutenção de uma vida interior. 

Tabela 1 (posfácio): Principais conexões externas que incentivaram a escolha do tema 
Fonte: Conforme referência 


