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1. RESUMO 

Este artigo tem como finalidade explanar a importância da espiritualidade dentro 

das organizações, que vem sofrendo mudanças tecnológicas e sociais muito 

rápidas. Tendo em vista esses avanços temos colaboradores sobrecarregados e o 

clima organizacional pesado ou ruim trazendo consigo afastamentos por transtornos 

psicológicos, esta é uma realidade vivida pela maioria de nós e é aí que entra a 

espiritualidade que tem por princípios abrir novos caminhos para que a empresa 

venha a ter maior rentabilidade, funcionários motivados e qualidade de vida para os 

mesmos. 

A espiritualidade nas organizações ainda é vista como um tabu, mesmo nos dias 

atuais, pois, muitos ainda a consideram atrelada à religião, é necessário distinguir as 

duas para termos idéia da sua importância no meio corporativo, identificando 

maneiras de inseri- lá no dia a dia dos funcionários respeitando a identidade 

individual de cada um, e aproveitando os pontos positivos em favor da empresa 

assim teremos o resultado que a espiritualidade proporciona. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O termo espiritualidade vai além da religião que trata de doutrinas, dogmas, ritos 

que esperam ligar algo a um Deus, a espiritualidade organizacional busca elevar os 

valores da organização, fazer com que os funcionários trabalhem sabendo o que 

está sendo feito, felizes e cientes do que pode ser melhorado, de maneira a 

completá-los, elevando sua autoestima, tornando- os capazes, energizados, 

motivados dentro e fora da empresa, essas são algumas características da 

espiritualidade. 

“As organizações que não se preocuparem com a espiritualidade estarão abaixo de 

seu potencial, pois estarão conduzindo seus negócios de modo a desconsiderar uma 

parte fundamental da vida das pessoas”. (ISOMURA, 2015) 

 

3. OBJETIVO  

O objetivo principal deste estudo é elucidar a importância da espiritualidade nas 

organizações, desvencilhando-a da religião, promovendo os efeitos benéficos que 

ela pode trazer ao meio corporativo e como pode ser inserida nos dias atuais . 

 



4. METODOLOGIA DE PESQUISA  

O artigo foi elaborado através de pesquisa bibliográfica que segundo Cervo, 

Bervian e Silva (2007, p. 60) “Procura explicar um problema a partir de referências 

teóricas publicadas em artigos, livros, dissertações e tese.”. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A espiritualidade busca inserir nas organizações um olhar diferenciado para os 

colaboradores, entendendo que eles possuem uma vida interior e que são seres 

integrais, que desempenham outras funções na vida que vão além do trabalho. Ela 

tem como foco fazer com que o colaborador trabalhe com sentido, em equipe, que 

influencie e seja influenciado de maneira positiva, que gere mudanças nas atitudes e 

melhores resultados. Di Nizo (2013) ressalta que a cultura de uma empresa é 

percebida por meio de comportamentos guiados por valores positivos e contagiosos 

que energizam as pessoas ou desestimulam. 

A espiritualidade trabalha aquilo que não conseguimos enxergar fisicamente, mas 

podemos sentir, e atinge diretamente os resultados das organizações. Segundo 

Valente (2012) “Os transtornos mentais respondem pela terceira causa de 

afastamento do trabalho no Brasil, de acordo com levantamentos realizados pela 

Previdência Social de 2008 para cá’’”. 

É de responsabilidade da empresa e dos líderes não deixarem perder esses tais 

profissionais, é o que cita Zanelli (2011, p.26) “O papel dos Gestores é essencial 

para coordenar as ações no dia a dia da vida organizacional. É o que recentemente 

tem sido denominado de gestão por meio de exemplo”. 

A integração dos gestores com os colaboradores facilita a comunicação  para se 

alcançar bons resultados, Boog (2013, p.15)  “Olhar e cuidar do ser humano como 

um ser integral, com suas diferentes facetas, dificuldades e aspirações é ser capaz 

de enxergar a potencialidade latente de uma nova realidade, mais ampla e mais 

próspera.” 

Para trabalhar a espiritualidade dentro das organizações será necessária 

primeiramente a conscientização de todos acerca do assunto, e trabalho em equipe. 

Zanelli (2011, p. 26) “Construir organizações saudáveis pressupõe enfrentar o 

desafio da mudança profunda nas organizações, pela via da educação intensiva, 

baseada em valores fortemente compartilhados e em uma concepção ampla, de 

qualidade de vida”. 



 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

“[...] Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), 9,3% dos 

brasileiros têm algum transtorno de ansiedade e a depressão afeta 5,8% da 

população. No total, transtornos mentais geram perdas de US$ 1 tri por ano para a 

economia global [...]” (CHADE; PALHARES, 2017). Podemos observar que a 

espiritualidade na organização passa a ser também um plano estratégico econômico 

financeiro, e para os colaboradores qualidade de vida e bem estar próprio.   
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