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“Aquele que não é espiritual até na carne, torna-se carnal até no espírito”  

(Agostinho de Hipona – Séc. V). 



 

 

RESUMO 

Objetivo: Este estudo explora as relações entre espiritualidade organizacional e confiança em 

uma amostra da força de trabalho brasileira. 

Metodologia: Trata-se de pesquisa exploratória, quantitativa, na qual foram investigadas 

relações entre espiritualidade organizacional e confiança entre trabalhadores brasileiros que 

atuam em organizações nacionais, estrangeiras e multinacionais, sem fazer distinção se a 

organização é pública ou privada. 

Resultados: Os resultados da pesquisa sobre a amostra estudada confirmaram a hipótese de 

que a espiritualidade afeta a confiança no líder e na equipe. Quantos às variáveis de controle 

físicas, culturais e organizacionais, este estudo não confirmou que estas variáveis afetam a 

confiança. 

Limitações: A primeira grande limitação é que esta pesquisa aborda apenas a realidade 

brasileira. A questão religiosa é tratada, porém, dada a complexidade inerente ao tema, entende-

se que requer maior aprofundamento. 

Aplicabilidade do trabalho: Em função dos resultados deste estudo, as organizações poderão 

constatar e melhor compreender aspectos da sua espiritualidade e como ela pode afetar seus 

trabalhadores e a confiança destes em seus líderes, em sua equipe e na própria organização. 

Contribuições para a sociedade: A análise deste estudo pode auxiliar a compreender as 

motivações, fora do aspecto salarial e financeiro, que levam um trabalhador a bem desempenhar 

o seu papel na organização em que está inserido. 

Originalidade: Há poucos estudos quantitativos na área de espiritualidade organizacional no 

ocidente, de forma geral, e no Brasil, especificamente.  

 

Palavras-chave: Espiritualidade organizacional, Confiança, Comportamento, Produtividade.  

 

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado. 

  

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

Purpose: This study explores the relationships between organizational spirituality and trust in 

a sample of the Brazilian workforce. 

Methodology: This is an exploratory, quantitative research, in which relationships between 

organizational spirituality and trust among Brazilian workers who work in national, foreign and 

multinational organizations were investigated, regardless of whether the organization is public 

or private. 

Results: The results of the research on the studied sample confirmed the hypothesis that 

spirituality affects trust in the leader and in the team. As for physical, cultural and organizational 

control variables, this study did not confirm that these variables affect trust. 

Limitations: The first major limitation is that this research only addresses the Brazilian reality. 

The religious issue is dealt with, however, given the inherent complexity of the subject, it is 

understood that it requires further deepening. 

Applicability of the work: Based on the results of this study, organizations will be able to 

verify and better understand aspects of their spirituality and how it can affect their workers and 

their trust in their leaders, team and in the organization itself. 

Contributions to society: The analysis of this study can help to understand the motivations, 

outside the salary and financial aspect, that lead a worker to perform his role well in the 

organization in which he is inserted. 

Originality: There are few quantitative studies in the field of organizational spirituality in the 

West in general, and in Brazil in particular. 

 

Keywords: Organizational Spirituality, Trust, Behavior and Productivity. 
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INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTO 

Frequentemente, as pessoas fazem suas escolhas e constroem suas carreiras 

profissionais buscando atividades que se alinhem com seu propósito de vida 

(MALVEZZI, 2014). O alinhamento entre o propósito individual e o propósito da 

organização em que se trabalha é uma das dimensões que compõem a espiritualidade 

organizacional. Nesse sentido, a espiritualidade organizacional pode ser definida como o 

reconhecimento de que os colaboradores possuem uma vida interior que nutre e é nutrida 

por um trabalho que lhes represente sentido, que se desenvolve contextualmente em uma 

comunidade (ASHMOS; DUCHOM, 2000).  Espiritualidade é a busca pessoal para 

entender as respostas às questões fundamentais sobre a vida e não está, necessariamente, 

ligada a Deus ou ao transcendente. A espiritualidade apresenta caraterísticas-chave que 

podem ser destacadas, quais sejam: informalidade; aceita todo tipo de pessoas (inclusiva); 

fonte de significado para a vida; geradora de paz; e uma fonte enriquecedora para a 

vontade humana (TECCHIO et al, 2019). 

Otaye-Ebede, Shaffakat e Fosteret (2020) apontam que diversas pesquisas 

indicam o impacto positivo da espiritualidade no local de trabalho sobre as atitudes dos 

funcionários, no aumento de sua satisfação com o trabalho, comprometimento 

organizacional, na redução da intenção de deixar a organização e também na redução de 

comportamentos antiéticos. Nesse mesmo contexto, também há estudos que indicam a 

espiritualidade como diferencial competitivo para o ambiente organizacional (PAULA; 

COSTA, 2008). Os fatores apontados para que esse diferencial se efetive são 

contundentes e apontam para que sua relevância aumente com o passar do tempo. Por 

exemplo, Rego e Cunha (2008) indicam que a espiritualidade organizacional afeta o 

comprometimento dos trabalhadores numa mesma organização. Tendo em vista que 

comprometimento organizacional pode ser definido como um estado psicológico 

caracterizado pelo relacionamento de um funcionário com a organização e que reduz a 

probabilidade de que este vá deixá-la (ALLEN; MEYER, 2000). 

Interessantemente, outro conceito que tem sido discutido na literatura e que parece 

guardar pontos de contato com a Espiritualidade, é a confiança que o trabalhador tem na 

sua organização, em sua equipe de trabalho e especialmente na sua liderança. Segundo 
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Tzafrir e Dolan (2004) e Mariotti e Souza (2009), essa confiança apresenta atributos, 

como, por exemplo: confiabilidade, cuidado e identidade, que serão explorados mais 

detalhadamente no referencial teórico, e são atributos semelhantes aos já percebidos na 

espiritualidade estudada por Ashmos e Duchom (2000).  

Keating, Silva e Veloso (2010) partem da definição de Rousseau et al. (1998, p. 

395), que refere que confiança é “[...] um estado psicológico que inclui a disponibilidade 

para nos colocarmos numa situação de vulnerabilidade face a outra pessoa, baseada em 

expectativas positivas quanto às suas intenções e comportamentos”. Essa definição faz 

retomar em perspectiva as definições de Schoorman, Mayer, Davis (2007) e ainda inclui 

a existência de risco e interdependência entre as partes envolvidas.  

Desta forma, este estudo pretende estudar quais são as relações entre 

espiritualidade organizacional e confiança. Como já mencionado, tanto confiança como 

espiritualidade se constroem sobre atributos similares (e.g., confiabilidade, identidade e 

cuidado). Enquanto a espiritualidade organizacional , segundo Rego e Cunha (2008), 

aponta para o favorecimento de comportamentos mais favoráveis à organização – 

comportamentos cada vez mais emocionais e normativos e cada vez menos 

instrumentalizados –, a confiança aproveita-se desses tipos de relacionamentos para que 

sejam criados contratos informais, que tornam as organizações mais ágeis e menos 

burocráticas, para que haja mais cooperação entre pessoas com interesses diferentes e 

para o exercício de poder unitário e coerente (KEATING; SILVA; VELOSO, 2010). 

Salienta-se que os conceitos de espiritualidade organizacional e confiança serão 

amplamente explorados no referencial teórico. 

Será utilizada a escala de espiritualidade de Rego, Cunha e Souto (2007), cujo 

estudo fez uma releitura do modelo de medição de Ashmos (2000), mas possui algumas 

características que se julgam pertinentes ao estudo. A escala de espiritualidade de Rego, 

Cunha e Souto (2007) foi testada amplamente em estudos que buscavam correlação com 

comportamento (137 estudos), comprometimento (136 estudos) e performance das 

organizações (7 estudos). Dessa maneira, acredita-se que se pode utilizá-la para 

explorarem-se as correlações de confiança com espiritualidade organizacional, haja vista 

que comportamento, comprometimento e performance são temas com implicações em 

diversos campos da administração.  

Para medidas de confiança, utiliza-se a escala de Gillespie (2003). Segundo Lyon, 

Möllering e Saunders (2015), a referida escala separa melhor os conceitos de confiança e 
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confiabilidade, uma vez que a segunda não envolve risco e interdependência. Como será 

visto a seguir, confiabilidade é um importante indicativo para confiança, mas não são a 

mesma coisa. Do ponto de vista da medição, a disposição de ser vulnerável ao se envolver 

em um comportamento de confiança é mais próxima do comportamento de confiança do 

que a percepção da confiabilidade de outra pessoa e, portanto, mais capaz de prever o 

comportamento de confiança real. Por essas razões, vários pesquisadores defendem a 

medição da confiança além da confiabilidade percebida (LYON; MÖLLERING; 

SAUNDERS, 2015). Além disso, a escala de Gillespie (2003) estabelece claramente três 

dimensões de confiança – confiança no superior, na equipe e na organização – que podem 

se relacionar com as dimensões de espiritualidade definidas por Ashmos e Duchon (2000) 

e por Rego, Cunha e Souto (2007): sentido no trabalho, vida interior e senso de 

comunidade. Ou seja, as dimensões de espiritualidade e confiança possuem 

estratificações de relação direta com a liderança, com o nível da equipe de trabalho e com 

a organização como um todo. As escalas escolhidas permitirão explorar suas correlações. 

Diante do exposto, a partir das escalas de Rego, Cunha e Souto (2007) e de 

Gillespie (2003), pode-se medir as correlações de espiritualidade e confiança e como 

essas correlações se comportam, se são mais fortes ou mais tênues, a partir das variáveis 

físicas (e.g. idade, gênero), culturais (e.g. grau de escolaridade, religião) e institucionais 

(e.g. tempo de carreira, tempo de empresa). Essa classificação das variáveis foi definida 

por Ostrom (2003).  

Como será visto mais adiante, confiança e espiritualidade relacionam-se com 

temas como: transferência de conhecimento; colaboração; comportamento; 

produtividade; entre outros. Assim, as escalas escolhidas poderão auxiliar na descoberta 

de como, por que, quando e com que intensidade esses fenômenos ocorrem.  

1.2 PROBLEMA  

A questão a que se pretende responder por meio deste estudo é: qual a relação 

entre espiritualidade organizacional e confiança? 

Millmann (2003) indica que espiritualidade organizacional se expressa no nível 

individual, no nível da equipe em que o trabalhador está inserido e, por último, na 

organização como um todo (nível organizacional). Muitas organizações buscam respostas 

para a falta de engajamento de seus funcionários, para comportamentos 
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instrumentalizados, assim como para questões envolvendo funcionários e seus líderes 

diretos. São questões que nos levam a refletir sobre as dimensões espirituais desta 

organização, mas que também podem apontar para uma crise na confiança do trabalhador 

na organização em que está inserido. Uma hipótese plausível é que os efeitos decorrentes 

da espiritualidade e da confiança sejam desconectados. Pelo contrário, tendo em vista 

seus atributos e demais aspectos de definição, é muito provável que haja uma forte 

correlação entre confiança e espiritualidade organizacional. 

As ideias de confiança e espiritualidade organizacional ainda suscitam muitos – e 

necessários – questionamentos, especialmente no que se refere aos sistemas de poder das 

organizações e seus empregados. De que maneira confiança e espiritualidade podem ser 

exploradas sem que representem um movimento de manipulação ou algo que 

simplesmente vise à maximização do lucro? Keating, Silva e Veloso (2010, p. 3) apontam 

que, na aceitação racional do exercício de poder e na previsibilidade dos comportamentos 

que dela resultam, a confiança é uma dimensão essencial, pois, “[...] onde não há 

confiança, os mecanismos de garantia, por exemplo, contratos referentes a contrapartidas 

a receber pela execução adequada de um trabalho, são mais complexos, mais caros e eles 

próprios de resultados mais imprevisíveis”.  

Nesse contexto, o aspecto ético percebido pelo empregado em relação à 

organização torna-se fundamental. Oliveira e Souza (2014) mediram o comportamento 

de 1100 empregados de 10 organizações diferentes e constataram que a busca de respeito 

e admiração da sociedade, somada à conduta ética, favorece a confiança do empregado 

na organização. Tal comportamento implicou em redução da predisposição dos 

empregados em deixarem a organização, além de parecer afetar de forma positiva a 

avaliação de bem-estar do empregado. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo geral  

Identificar a relação entre a espiritualidade organizacional e a confiança. 
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1.3.2 Objetivos específicos (hipóteses) 

i. Verificar em quais níveis da organização a ação da relação entre 

espiritualidade organizacional e confiança é mais significativa.  

ii. Averiguar, em relação aos trabalhadores, se a relação entre espiritualidade 

organizacional e confiança é mais efetiva conforme sua idade, gênero, 

escolaridade ou posição na organização.  

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

O estudo ora proposto tem seu foco em organizações e trabalhadores brasileiros. 

A exploração será feita por meio dos trabalhadores, que poderão identificar o segmento 

de mercado em que sua organização atua, mas não poderão identificar a organização 

propriamente dita. 

Na perspectiva dos trabalhadores, serão abordados seu tempo de carreira, idade, 

grau de instrução, nível hierárquico e os aspectos que explorar as relações de 

espiritualidade e confiança. Quanto às organizações, serão explorados seu porte e sua área 

de atuação. 

1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

O interesse da academia pelo tema espiritualidade organizacional tem crescido 

consistentemente ano após ano. Esse crescimento se justifica por diversos aspectos, seja 

pela busca pessoal de cada trabalhador em encontrar sentido na sua atividade profissional, 

seja em identificar-se com os valores da sua organização e nutrir com ela um senso de 

comunidade e pertencimento. As organizações também podem beneficiar-se ao se 

debruçarem sobre o tema espiritualidade organizacional, pois aqui pode estar a chave para 

manter, em seus quadros, profissionais mais engajados ao seu negócio, menos propensos 

a se desligarem da empresa e, em última análise, mais produtivos. 

Outro aspecto que cresce em interesse ainda no âmbito organizacional é a 

confiança que o trabalhador tem em sua organização, em sua equipe e em sua liderança. 

Como será visto mais adiante, há bons indícios de que confiança e espiritualidade se 

relacionam no âmbito organizacional e podem fornecer a chave para melhor entender-se 

o efeito da espiritualidade e da confiança sobre o trabalhador. 
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Por outro lado, apesar do crescimento do interesse sobre o tema, há ainda poucos 

estudos sobre o assunto, aplicados à realidade brasileira. Em busca livre na base Scopus 

em 03 de abril de 2022, foram encontrados 1.258 artigos com a palavra-chave 

“spirituality” na área “business”, produzidos nos últimos dez anos. Porém, apenas dez 

desses artigos foram produzidos no Brasil, ou seja, 0,8% do total. Mesmo considerando 

a América Latina toda, tem-se apenas 17 artigos. A partir desses resultados, pode-se 

concluir que faltam estudos aplicados à realidade brasileira, e mesmo na América Latina. 

A mesma base aponta que, apesar de espiritualidade organizacional (workplace 

spirituality) e confiança (trust) apresentarem fortes conexões com liderança, ética e 

responsabilidade, há pouquíssimos estudos (21) conciliando ambos os assuntos. Isso 

aponta que há um gap na literatura sobre esses temas, o qual será explorado.  

Ao debruçar-se sobre o rol de artigos anteriormente mencionados, em especial 

sobre os artigos brasileiros, percebe-se que há muito mais estudos qualitativos do que 

quantitativos sobre o tema. A título de exemplo, nenhum dos dez artigos brasileiros era 

quantitativo. Com isso, acredita-se que é oportuna a elaboração de estudo sobre 

espiritualidade organizacional, executado sobre uma amostra de trabalhadores brasileiros. 

A escolha por uma pesquisa quantitativa também se justifica, haja vista que, dessa forma, 

pode-se avaliar de forma matemática as relações estudadas no trabalho.  

A Academy of Management (AoM) criou um grupo específico sobre 

espiritualidade e religiosidade, denominado Management, Spirituality and Religion 

(MSR)1. O grupo explora como a espiritualidade pode influenciar a dinâmica 

organizacional, bem como os resultados da gestão. Contribuições importantes foram 

feitas na pesquisa de MSR para entender melhor o significado do trabalho, o impacto da 

espiritualidade e liderança espiritual no local de trabalho, o propósito dos negócios, os 

efeitos do pluralismo religioso no local de trabalho e os elementos distintivos das religiões 

e espiritualidades individuais, assim como crenças que cultivam a consciência interior e 

promovem a sabedoria para o bem comum.  

A existência de um grupo específico da AoM sobre espiritualidade organizacional 

também atesta que o tema é relevante tanto para a academia quanto para a indústria. 

Assim, o MSR debruçou-se sobre as principais tendências de espiritualidade 

organizacional que lhe foram apresentadas, a saber: 

 
1 Disponível em: https://msr.aom.org/home. 



21 

 

 

• fusões, aquisições, downsizing e a quebra do contrato psicológico/informal; 

• baby boomers atingem a meia-idade, tempo de questionamento espiritual; 

• crescimento do interesse no desenvolvimento espiritual pessoal, 

especialmente nas tradições orientais, vivendo de forma holística; 

• local de trabalho como substituto para famílias extensas, igrejas etc., que 

proporcionaram sentimentos de conexão; 

• gerações mais jovens mais diversificadas culturalmente – sem vontade de 

compartilhar; 

• interesse corporativo no bem-estar dos funcionários; 

• crescimento do interesse no equilíbrio entre vida profissional e pessoal; 

• alguns líderes corporativos veem a espiritualidade como uma vantagem 

competitiva; 

• mudança profunda nos valores, globalmente. 

 

O aprofundamento da análise de cada tendência ao longo dos anos permitiu que a 

academia cada vez melhor definisse cada uma das dimensões da espiritualidade 

organizacional, bem como aperfeiçoasse sua metodologia de pesquisa, criando as bases 

para uma visão racional, ética e objetiva sobre o tema. Ainda assim, há poucas 

publicações que consideram a realidade brasileira, e também há uma quantidade muito 

maior de estudos qualitativos que quantitativos. Dessa maneira, optou-se por direcionar 

este trabalho, tendo em vista os aspectos da espiritualidade organizacional experimentada 

pelo trabalhador brasileiro e tendo como base uma pesquisa quantitativa que explore de 

forma estatística os efeitos dessa mesma espiritualidade em nossa realidade. 

Por fim, no nível individual, os estudos têm procurado encontrar os efeitos da 

espiritualidade para a saúde física e psicossomática dos trabalhadores. Pessoas com 

espiritualidade mais forte apresentam melhor qualidade de vida, melhor autoestima, mais 

sentimento de pertencimento, maior satisfação com a vida e menor tendência à depressão 

(REGO; CUNHA; SOUTO, 2007). Isso nos leva acreditar que o estudo também possa ser 

útil a qualquer trabalhador que queira se debruçar sobre os aspectos espirituais do seu 

trabalho e seus desdobramentos em sua vida. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 ESPIRITUALIDADE NO TRABALHO 

O crescente interesse pela espiritualidade no trabalho pode ser entendido, 

observando-se diversas tendências em nossa sociedade. Nos anos 1990, presenciaram-se 

fenômenos como reengenharia, downsizing e demissões que, segundo autores da época, 

tornaram o ambiente de trabalho desmoralizante (BRANDT, 1996; HAMMEL; 

PRAHALAD, 1994) e favoreceram a desigualdade nas remunerações (BEYER, 1999). 

Os modelos de gerenciamento de organizações burocráticos e científicos recomendavam 

especialização, que, consequentemente, levava aos trabalhadores à percepção de 

isolamento e alienação (BOLMAN; DEAL, 1995). 

Outro fenômeno a ser considerado é que, com o passar dos anos, cada vez mais o 

ambiente de trabalho é visto como a principal fonte de senso de comunidade e 

pertencimento para muitas pessoas. O enfraquecimento de instituições como família, 

igrejas, clubes, vizinhanças e associações civis tem levado muitas pessoas a buscarem, no 

ambiente de trabalho, o local para satisfazerem seu sentido de pertencimento, 

engajamento e contribuição (ASHMOS; DUCHON, 2000). A Academy of Management 

também se debruça sobre essa tendência e aponta que as organizações oferecem suporte 

para o conceito de pertencimento dentro da perspectiva de que tais sociedades 

(organizações, empresas, famílias, igrejas etc.) possuem naturezas e propósitos distintos. 

Desse modo, as pessoas engajam-se a essas sociedades de maneiras distintas e constroem 

com elas conexões mais ou menos estreitas (DENT; HIGGINS; WHARFF, 2005). 

À medida em que fazemos esse percurso ao longo dos anos na direção de 

publicações mais recentes, é possível constatar que são mais e mais destacados atributos 

que fogem da relação tradicional entre o indivíduo e seu trabalho. Para além da relação 

material, que envolve remuneração, produção, carga horária, capital etc., existe também 

uma relação espiritual – que será abordada a seguir. Diante disso, Chawla e Guda (2013) 

apontam que trabalhadores que buscam aspectos espirituais em seu trabalho são mais 

orientados ao cliente, estabelecem relacionamentos de longo prazo em suas organizações 

e são mais efetivos em seus negócios. 

Com efeito, os eventos mencionados anteriormente, dentre outros, levaram tanto 

a indústria quanto a academia a se debruçarem sobre a questão da espiritualidade no 
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ambiente de trabalho. Ao analisar a base da dados Scopus, pode-se verificar essa 

tendência. Considerando as três últimas décadas de publicações em áreas ligadas à 

administração, negócios e engenharia, pode-se constatar que a quantidade de artigos com 

a palavra-chave “spirituality” cresce exponencialmente após os anos 90, como demonstra, 

a seguir, a Figura 1. 

Figura 1 – Análise da Base Scopus 

 
Fonte: Base Scopus, em 25/01/2022. 

2.2 CONCEITO E DIMENSÕES DE ESPIRITUALIDADE  

Para abordar o conceito e as dimensões de espiritualidade, inicialmente, é preciso 

diferenciar religiosidade de espiritualidade. Religiosidade baseia-se em um sistema 

estruturado em crenças, devoções, liturgias e simbologias próprias com intuito de ligar o 

gênero humano com o sagrado ou transcendente. Característica da religiosidade é sua 

expressão em grupos ou comunidades organizadas, em maior ou menor nível, para o 

desenvolvimento de suas práticas, assim como de seu crescimento, divulgação e 

fortalecimento de seus ensinamentos e instituições (KUMAR, 2018). 

Já a espiritualidade é a busca pessoal para entender as respostas às questões 

fundamentais sobre a vida e não está, necessariamente, ligada a Deus ou ao transcendente. 

A espiritualidade apresenta caraterísticas-chave que podem ser destacadas, quais sejam: 

informalidade; aceita todo tipo de pessoas (inclusiva); fonte de significado para a vida; 

geradora de paz; e uma fonte enriquecedora para a vontade humana (TECCHIO et al., 

2019).  
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Venzke (2015) sistematiza os principais aspectos que diferenciam espiritualidade 

de religiosidade na tabela abaixo. 

Quadro 1: Diferenciação entre Religião e Espiritualidade 

Religião Espiritualidade 

Caminho para a espiritualidade 
A busca espiritual pode ocorrer sem envolvimento com 
religiões 

Forma organizada, institucionalizada e 

comunitária de ir ao encontro de algo 

transcendente ao ser humano 

Conceito multifacetado, que consiste em encontrar uma 

conexão com algo significtaivo que transcende as vidas 

normais 

Baseada em regras, normas, dogmas, crenças e 

rituais 

Caminho mais pessoal com componentes relacionados à 

vida interior, ao trabalho significativo e à relação com a 

comunidade 

Relacionada com a fé e com as aclamaçãoes de 
uma ou de outra tradição de fé, um aspecto no 

qula é aceita alguma forma de paraíso ou nirvana 

Relacionada com as qualidades do espírito humano, tais 
como amor e compaixão, e com uma sensação de harmonia 

que traz felicidade tanto para si como para os outros 

Fonte: Venzke (2015) 

Diante do exposto, torna-se possível pesquisar a espiritualidade sob o ponto de 

vista organizacional. Inicialmente, pode-se conceituá-la com base no que apontam 

Tecchio et al. (2019). Desse modo, a seguir, apresentam-se extratos elencados pelos 

autores, que trazem importantes definições de espiritualidade organizacional: 

 

• O esforço de encontrar o propósito final na vida, desenvolver uma forte ligação 

com os colegas e outras pessoas associadas com o trabalho, e ter alinhamento 

entre as crenças individuais fundamentais e os valores de sua organização. 

• Um local de trabalho que reconhece que os trabalhadores têm uma vida 

interior que nutre e é nutrida por um trabalho significativo realizado em um 

contexto de comunidade.  

• Um quadro de valores organizacionais evidenciados na cultura, que promove 

a experiência de transcendência dos trabalhadores por meio do processo de 

trabalho, facilitando o sentimento de conexão com os outros de uma maneira 

que proporciona sensação de completude.  

• O crescimento espiritual, o avanço da experiência humana, o atendimento de 

necessidades individuais e interesses dos trabalhadores.  

• Um elemento da cultura organizacional, que cria um ambiente exclusivo no 

local de trabalho e possibilita aos trabalhadores promoverem suas 

capacidades.  
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• Uma forma de expressar nossos desejos, de encontrar significado e propósito 

de vida. É um processo de viver o conjunto de valores pessoais profundamente 

arraigados.  

Segundo Venzke (2015), transcendência significa reconhecer e conectar-se a 

elementos além da dimensão individual, elevar-se ou ir além do cotidiano individual. 

Sigifica conectar-se à família, aos amigos, aos colegas de trabalho, à comunidade , às 

questões sociais do país, aos demais seres vivos e , dependendo da amplituade spiritual 

que se está buscando alcançar, significa conexão com as energias ou as consciências 

superiors que movem as pessoas. 

Rego, Cunha e Souto (2007) sintetizam os principais aspectos da espiritualidade 

organizacional:  

 

• existência de oportunidades na organização para realizar trabalho com 

significado; 

• no contexto de uma comunidade; e 

• de respeito pela vida interior. 

 

Milliman, Czaplewski e Ferguson (2003) propõe essas mesmas dimensões, 

posicionadas em três níveis: 

 

• Nível individual: trabalho com significado: alegria em trabalhar, trabalho traz 

sentido e propósito, energizado pelo trabalho. 

• Nível de grupo/equipe: senso de comunidade: senso de conexão com os 

demais membros da equipe; colaboração e suporte entre os empregados; 

conexão por um propósito comum. 

• Nível organizacional/alinhamento com os valores da organização: sentirem-se 

conectados aos objetivos da organização; identificação com a missão e os 

valores da organização; a organização importa-se com seus empregados. 

 

Percebe-se que a busca por propósito no trabalho não é uma ideia nova, entretanto, 

o trabalho com significado refere-se a algo que vai além da relação patrão/empregado e 

trabalho/salário: posiciona-se no âmbito da vocação do ser humano. Em um trabalho que 

gera alegria, satisfação e sentimento de pertença, ao perceber significado em seu trabalho, 
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o indivíduo torna-se promotor da sua organização, cultiva atitudes mais positivas e 

beneficia seu ambiente. Por outro lado, ao distanciar-se de seu propósito, o indivíduo 

torna-se cínico, sua relação com a organização instrumentaliza-se e o impacto no 

ambiente – e na performance – tende a ser muito negativo (REGO; CUNHA; SOUTO, 

2007).  

Zhang (2020) trata do comportamento antiético pró-organização do trabalhador 

que não encontra satisfação em seu trabalho diário. Umphress e Bingham (2011) 

definiram comportamentos pró-organizacionais antiéticos como ações que se destinam a 

promover o funcionamento eficaz da organização ou de seus membros (por exemplo, 

líderes) enquanto violam valores sociais fundamentais, costumes, leis ou padrões de 

conduta adequada.  

Pesquisas sobre satisfação no trabalho sugerem que a força da satisfação dos 

funcionários influencia o comportamento produtivo no trabalho, como aumento dos 

comportamentos extrafuncionais, criativos, produtivos e desempenho no trabalho, 

enquanto diminui o desvio no local de trabalho, o afastamento, as intenções de 

rotatividade e comportamentos antiéticos (KISH-GEPHART; HARRISON; TREVIÑO, 

2010). O estudo de Zhang (2020) indica que a espiritualidade organizacional influencia o 

comportamento ético dos trabalhadores (Figura 2) e aprofunda-se ao indicar que 

dimensões como senso de comunidade e alinhamento de valores, quando assimilados de 

forma correta, podem prevenir comportamentos antiéticos dos trabalhadores, além de 

fomentar a satisfação no trabalho destes. 

Figura 2 – Espiritualidade x ética 

 
Fonte: Adaptado de Zhang (2020). 
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A espiritualidade também diz respeito à conexão com os outros e, como já 

verificado, manifesta-se no contexto de uma comunidade. Trata-se do sentido de 

colaboração e suporte entre os empregados, que se percebem conectados por um propósito 

comum. O sentido de comunidade tem forte ligação com a equipe de trabalho em que o 

empregado está inserido e é fortemente influenciado pela liderança imediata de cada 

trabalhador (MILLIMAN; CZAPLEWSKI; FERGUSON, 2003). 

Além da perspectiva do grupo e da organização, uma última dimensão relaciona-

se com comportamentos associados à expressão da vida interior. Nesse caso, são 

considerados alegria em realizar suas atividades e transcendência, a qual envolve um 

estado positivo de energia ou vitalidade, um sentimento de perfeição, experiências de 

alegria e felicidade. Já a atenção plena refere-se à mente da pessoa estar presente, não 

vagando com pensamentos passados, futuros ou outras distrações (PETCHSAWANGA; 

DUCHON, 2009). O respeito à vida interior também se relaciona aos aspectos da vida 

individual, que possam ser socialmente menos aceitos, mas que podem – e, na grande 

maioria dos casos, devem – ser acolhidos e protegidos pelas organizações. Nessa 

dimensão, o trabalhado percebe-se mais ou menos identificado aos objetivos, valores e 

missão da organização. 

Por último, o alinhamento entre a orientação espiritual da organização e dos 

indivíduos implica a melhora do comprometimento organizacional, que é o estado 

psicológico que caracteriza a ligação do indivíduo à organização, tendo implicações na 

sua decisão de nela continuar. Com efeito, um conjunto expressivo de pesquisas é 

centrada em três componentes: a orientação afetiva para com a organização (ligação 

afetiva); o reconhecimento dos custos associados com a saída da organização (ligação 

instrumental); e um sentido de obrigação moral de nela permanecer (laço normativo) 

(REGO; CUNHA; SOUTO, 2007). 

Esses elementos causam diferentes reações e atitudes. Pessoas com 

comprometimento afetivo tendem a ser mais leais à organização, apresentam menor 

absenteísmo e têm uma posição mais positiva em relação à liderança. Por outro lado, 

pessoas com uma orientação mais instrumentalizada provavelmente não entregam à 

organização além daquilo que sejam obrigadas a fazer. Já aqueles que possuem laços 

normativos tendem a ter uma atitude positiva, mas sem o mesmo entusiasmo dos 

afetivamente comprometidos. Nos dois últimos casos, o resultado para a organização e 
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para os indivíduos tende a ser mais modesto, conforme salienta Rego, Cunha e Souto 

(2007). 

Dessa forma, há abundantes estudos sobre o impacto da espiritualidade nas 

organizações e em como ela pode afetar os laços e as relações com as pessoas. Mas há 

oportunidades para explorar se a espiritualidade também contribui para que as pessoas 

sejam profissionalmente mais realizadas e em que grau isso ocorre. Já existem estudos 

que apontam que o autoconhecimento contribui para o aumento da satisfação profissional 

(BASTOS, 2019), entretanto, o autoconhecimento pode ser considerado uma das tantas 

dimensões que a espiritualidade aponta. Nesse sentido, este estudo permite avaliar 

também a relação com a comunidade e a percepção de propósito, além da vida interior. 

2.3 CONFIANÇA: DEFINIÇÃO E ASPECTOS CORRELATOS À 

ESPIRITUALIDADE 

Partindo-se do conceito de confiança escolhido por Zanini, Lusk e Wolff (2009): 

confiança é a aceitação antecipada e voluntária de um investimento de risco através da 

abdicação de mecanismos contratuais explícitos de segurança e controle contra 

comportamentos oportunistas, na expectativa de que a outra parte, apesar da abdicação 

de tais garantias contratuais, não agirá de forma oportunista (RIPPERGER, 1998). 

Confiança também pode ser associada à disposição de alguém ser vulnerável a outra 

pessoa cujos comportamentos não se pode controlar (DEUTSCH, 1962). Já segundo 

Butler Jr. (1983), comportamentos de confiança conferem segurança a organizações e 

pessoas para assumirem riscos.  

Tzafrir e Dolan (2004) e Mariotti e Souza (2009) destacam cinco atributos para 

confiança:  

 

a) Confiabilidade: consiste em comportamentos e procedimentos sistemáticos e 

consistentes, que são fortalecidos quando as promessas e os compromissos são 

cumpridos. O comportamento positivamente previsível reforça o nível da 

confiança em uma relação. 

b) Capacidade: a capacidade, autoridade, habilidade e conhecimento para fazer o 

que é necessário tendem a acrescentar confiança e credibilidade à relação. 
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c) Transparência e disponibilidade: a transparência, a clareza, a exatidão no 

compartilhamento de informações, bem como a disponibilidade para a 

comunicação tendem a fortalecer os laços de confiança. A percepção de que o 

outro é franco, aberto e disposto a estabelecer relação e comunicar-se faz 

atenuar a percepção de vulnerabilidade e incerteza associadas às decisões. 

d) Cuidado: confiar implica em acreditar que o outro não adotará atitudes 

oportunistas; que uma parte não tirará vantagem indevidamente da outra; que 

uma parte terá cuidado e será benevolente com relação à outra. 

e) Identidade: uma característica determinante das relações de alta confiança está 

associada à intensidade com que as partes se identificam com os valores uma 

da outra. Valores compartilhados são o veículo fundamental por meio do qual 

os indivíduos experimentam a confiança. 

 

A comparação entre os estudos sobre confiança nas organizações aponta para 

correlações semelhantes às correlações verificadas nos estudos sobre espiritualidade, as 

quais estão dispostas a seguir. 

A primeira correlação apontada é a identidade. Tanto a conceitualização de 

Aschmos e Duchon (2000) para espiritualidade quanto o atributo de Tzafrir e Dolan 

(2004) e Mariotti e Souza (2009) para confiança apontam para a identificação de valores 

semelhantes entre as pessoas e as organizações em que se relacionam. Ou seja, segundo 

esses estudos, tal identificação de valores é um atributo espiritual da organização que, 

quanto mais presente, aumenta o nível de confiança do trabalhador na empresa ou 

organização em que se trabalha. Millmann (2003) aponta no mesmo sentido e diz que 

esse alinhamento de valores ocorre no nível organizacional. 

Fenômeno semelhante pode ser notado após os estudos de Rego, Cunha e Souto 

(2007), em que se verifica a correlação entre a identificação de valores dos trabalhadores, 

valores e objetivos da organização e comportamento dos empregados. Há uma relação 

direta entre essa identificação e a qualidade do relacionamento de tais empregados com a 

organização, haja vista que trabalhadores mais identificados têm relacionamentos mais 

engajados, são menos propensos a deixar a organização e são promotores de seus produtos 

e serviços. Já trabalhadores menos identificados têm um relacionamento mais 

instrumentalizado com a organização, tendem a deixá-la mais facilmente e fazem apenas 

aquilo que são “pagos para fazer”.  
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Mariotti e Souza (2009) apontam para as relações de confiança da mesma forma, 

não somente quando se refere à identificação, como também quando cita o atributo 

“cuidado”. O autor aponta que confiança altera o comportamento que se coloca em um 

polo mais frágil de uma relação, tendo confiança de que o outro, no polo preponderante, 

não agirá de forma oportunista. 

Schoorman, Mayer e Davis (2007) aborda como é feita a tomada de decisão para 

aceitar-se o risco de colocar-se em uma posição de vulnerabilidade em relação ao outro. 

Nesse estudo, pode-se constatar como afeto e emoção impactam a confiança, ou seja, 

como percepções afetivas podem afetar o nível de confiança em relação à outra parte. Tal 

situação pode tornar a tomada de decisão de confiar em uma ação menos racional. 

Também se pode supor que as dimensões de espiritualidade coincidentes com confiança 

também podem ser afetadas por reações emotivas, especialmente os aspectos de 

identificação, cuidado e confiabilidade apontados por Tzafrir e Dolan (2004) e Mariotti e 

Souza (2009). 

Naami e Hashemi (2020) apresentam seu estudo sobre os efeitos da confiança 

organizacional e da espiritualidade organizacional sobre o comportamento cidadão e o 

bem-estar psicológico. Vale destacar que bem-estar é um conceito multidimensional que 

abrange aspectos subjetivos, sociais, físicos e psicológicos. De acordo com a visão 

hedonista, bem-estar pode ser definido como felicidade e uma busca bem-sucedida pelos 

desejos humanos. Nessa linha, bem-estar implica em um estado mental positivo e com 

alto nível de satisfação e alegria. Já o comportamento cidadão é definido como atos 

voluntários que podem incluir assistência, cooperação e contribuição para a organização. 

Esses atos visam a manter e proteger harmonia entre os indivíduos e grupos, assim como 

ajuda para que a organização atinja integralmente os seus objetivos 

(CEKMECELIOGLU, 2007).  

O estudo de Naami e Hashemi (2020) aborda uma única organização, porém, traz 

importantes indicativos, pois relaciona as variáveis confiança e espiritualidade 

organizacional. Destaca ainda que confiança é um conceito central no entendimento e 

explicação dos fenômenos sobre comportamento, nos níveis individuais, da equipe e de 

toda organização. Aponta que há relação positiva entre confiança na organização e 

comportamento cidadão, ambos conceitos já explicados anteriormente. 

Naami e Hashemi (2020) também aponta que, em relação à prática das três 

dimensões centrais da espiritualidade organizacional, conforme definido por Milliman, 
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Czaplewski e Ferguson (2003), ou seja, no trabalho significativo (nível individual), ter 

senso de comunidade (nível de grupo) e estar em alinhamento com os valores da 

organização (nível da organização), entre os funcionários, relaciona-se positivamente 

com o comportamento de cidadão. O mesmo estudo aponta uma correlação positiva entre 

espiritualidade e bem-estar psicológico. Refere que espiritualidade modera a relação entre 

experiências negativas da vida e ajustamento psicológico. Contudo, vale destacar que o 

referido estudo se refere a apenas uma organização e a uma amostra feita em um país 

oriental, o que pode apresentar diferenças em relação a um caso com múltiplas 

organizações brasileiras. 

2.4 CONFIANÇA COMO MEDIADORA DA ESPIRITUALIDADE 

ORGANIZACIONAL 

Zanini e Migueles (2014) relacionam confiança interpessoal e desempenho 

organizacional. Apoiados em profunda análise teórica, avaliaram, na perspectiva 

econômica, o papel da confiança na coordenação de contratos relacionais. Dentro dessa 

perspectiva, confiança é compreendida como um mecanismo complementar, e não 

substituto, na relação com os mecanismos formais de gestão da organização. O mesmo 

estudo aponta que a ausência de confiança em contratos de trabalho pode significar a 

ausência de cooperação espontânea e representar o uso ineficiente dos recursos humanos, 

reduzindo assim o desempenho da organização. 

Assim como Zanini e Migueles (2014), Rego, Cunha e Souto (2007) relacionam 

diretamente comprometimento, desempenho e satisfação no trabalho. Os primeiros 

relacionam a confiança e espiritualidade organizacional, sendo que Zanini e Migueles 

(2014) ainda relacionam confiança às variáveis físicas, culturais e organizacionais 

indicadas por Ostrom (2003). Dessa forma, pode-se inferir que, se confiança atua como 

mediadora do desempenho organizacional, ela também pode ser mediadora da 

espiritualidade organizacional, haja vista as relações similares apontadas em ambos os 

estudos (comprometimento, desempenho, satisfação) etc. Além disso, também se pode 

medir se os efeitos variam de acordo com as variáveis apontadas por Ostrom (2003). 

Vale destacar que, ao destacar que Zanini e Migueles (2019) afirmam que, não 

necessariamente, quanto mais confiança, melhor o desempenho. Há que se levar em conta 

o contexto e o ambiente em que a organização e as pessoas estão inseridas. Já Rego, 
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Cunha e Souto (2007) chegam a uma relação direta entre espiritualidade e desempenho, 

entretanto, parte da pesquisa de um caso específico ligado a organizações de saúde norte-

americanas. 

No que diz respeito a comprometimento, a mediação entre confiança e 

espiritualidade fica ainda mais evidente. Assim como Zanini et al. (2013), que indicam 

uma significativa relação entre confiança no líder e comprometimento normativo e 

afetivo, Rego e Cunha (2003) auferiam que, quanto maior a espiritualidade das 

organizações, mais o comportamento dos empregados deixa de ser instrumentalizado e 

mais se aproxima do comportamento normativo e afetivo. 

2.5 CONFIANÇA COMO ATIVO INTANGÍVEL DAS ORGANIZAÇÕES 

Caldas (2001) aponta diversos ativos intangíveis em uma organização: ética, 

maturação, relações institucionais, marcas, patentes, direitos de uso, localização, 

treinamento, cultura, capital humano, capacidade gerencial, entre outros. Alguns desses 

ativos são passíveis de serem traduzidos em termos econômicos (direitos de uso, patentes, 

etc.). Em outros casos, essa tradução em moeda é mais difícil, ou seja, é bastante difícil 

traduzir, em valores monetários, cultura, valores, capacidade gerencial e confiança, por 

exemplo. O autor aponta aspectos, como identificação, inclusão, controle, poder, 

influência, aceitação e intimidade, os quais são necessidades básicas do indivíduo imerso 

em uma organização. Todos esses aspectos estão fortemente ligados às dimensões da 

espiritualidade organizacional indicada por Ashmos e Duchon (2000), assim como 

também estão relacionados aos atributos de confiança apontados por Tzafrir e Dolan 

(2004) e Mariotti e Souza (2009). 

Zanini (2007) aponta a confiança como o principal ativo intangível de uma 

organização. O autor vai além: demonstra a atuação na criação de valor econômico. 

Quanto mais nos afastamos do modelo de produção industrial para um modelo baseado 

na aplicação intensiva do conhecimento, mais a confiança torna-se decisiva para a criação 

de valor nas organizações. Dessa forma, a confiança torna-se decisiva na intenção de um 

trabalhador deixar ou não a organização; interfere na relação entre líder/liderado, assim 

como na relação entre colegas de trabalho e também na relação de cada indivíduo com 

sua equipe de trabalho.  
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A confiança também pode ser vista como moduladora dos custos de transação de 

uma organização. Segundo Zanini (2007), quanto mais confiança, menos necessidade de 

controles formais e burocráticos, situação que aponta tanto para ganhos em performance 

quanto para a qualidade do comportamento, temas já abordados. Tais ganhos são 

especialmente relevantes, com atividades que demandam criatividade, velocidade de 

aprendizado e entendimento conceitual. Com a diminuição dos controles formais, cresce 

o uso de contratos informais de cooperação em que não há uma definição clara dos 

comportamentos e resultados esperados. Também aqui a confiança é determinante para o 

êxito das tarefas. Por fim, confiança é determinante na transferência de conhecimento 

tácitos nas organizações, conforme revela Zanini (2007).  

 

3 METODOLOGIA  

Quanto aos fins este estudo, esta é uma pesquisa exploratória, pois trata-se de área 

em que há pouco conhecimento acumulado e sistematizado (VERGARA, 2016). Quanto 

aos meios, trata-se de pesquisa de campo, que se deu através de uma investigação 

empírica realizada através da resposta à aplicação de questionários amplamente testados 

em pesquisas anteriores (VERGARA, 2016). A seguir, a Figura 3 indica as relações entre 

espiritualidade, confiança e as variáveis de controle exploradas neste estudo. 

Figura 3 - Espiritualidade x confiança 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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3.1 QUESTIONÁRIO 

3.1.1 Primeira parte: perfil posicional, organizacional e demográfico 

Ostrom (2003) indica que variáveis físicas, culturais e institucionais são críticas 

para a formação do contexto em que as interações humanas ocorrem, podendo inibir ou 

fomentar a confiança. Assim, a distância física entre agentes de interação, modelos 

comportamentais que incentivam ou inibem a cooperação, ou a natureza dos sistemas 

produtivos (que podem necessitar mais ou menos da interatividade entre os indivíduos 

para a produção de determinado valor) constituem elementos fundamentais para a análise 

das relações de confiança. Essas, por sua vez, são sustentadas por regras informais de 

reciprocidade e pela reputação entre os agentes.  

Reciprocidade e reputação irão influenciar diretamente a percepção de risco, 

inibindo mais ou menos as relações de confiança que influenciarão os níveis de 

cooperação e a capacidade de determinado sistema social produzir ganhos individuais e 

coletivos (ZANINI; MIGUELES, 2014), como mostra a seguir, a Figura 4. 

Figura 4 - Variáveis x confiança 

 
Fonte: Ostrom (2003, p. 51). 

 

Dessa maneira, assim como demonstrado por Ostrom (2003), o questionário busca 

inferir como as variáveis físicas, culturais e organizacionais relacionam-se com confiança 

e espiritualidade. A seguir, a Figura 5 apresenta a definição dessas variáveis. 

Figura 5 - Definição das variáveis 
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Fonte: elaborada pelo autor. 

 

O questionário de perfil foi dimensionado de forma a apresentar a menor 

quantidade de perguntas necessárias para a exploração das variáveis que, após a leitura 

da bibliografia estudada, julgaram-se mais correlacionadas aos efeitos de confiança e 

espiritualidade organizacional. 

As variáveis de tempo estudadas incluíram a idade do entrevistado, seu tempo de 

carreira, tempo em que está em sua atual organização e tempo em que está na sua atual 

posição. Dessa forma, pôde-se explorar se os efeitos de espiritualidade e confiança são 

afetados pelas variáveis de tempo anteriormente referidas. A expectativa aqui é de que 

houvesse uma correlação positiva nesse sentido.  

Também foram exploradas variáveis de escolaridade e posição dentro da empresa. 

Acredita-se que, quanto mais alta a posição do entrevistado e quanto maior sua 

escolaridade, maior sua sensibilidade às variáveis de confiança e espiritualidade. 

As variáveis gênero e tamanho da organização (baseada no número de 

funcionários) buscaram explorar se há alteração significativa de efeitos em função dessas 

variáveis. Já a pergunta sobre o status do trabalho do entrevistado visou a excluir da 

amostra respostas de quem for estudante, desempregado, autônomos e demais 

trabalhadores que não estejam inseridos em organizações. 

Perfil (12)

Prática Religiosa

Idade

Tempo de Carreira

Escolaridade

Variáveis Ostrom

Variáveis Culturais

Variáveis Físicas

Variáveis
Organizacionais
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O segmento da organização foi inserido, pois o estudo direciona-se para a rede de 

contatos do autor desta pesquisa, assim, acredita-se que haja preponderância de 

respondentes do segmento de tecnologia, no qual o autor atua há mais de vinte anos. 

Por fim, buscou-se explorar a prática religiosa do entrevistado, qual sua religião e 

com que frequência esta é praticada. Nesse caso, exploraram-se as variáveis de confiança 

e espiritualidade, que possuem correlação com o perfil religioso da amostra de 

entrevistados. Dentro do possível, procurou-se aproximar o questionário do que é 

utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no censo demográfico 

do Brasil. A seguir, o Quadro 2 apresenta o questionário de perfil utilizado. 

 

 

Quadro 2 - Questionário de perfil 

Ordem Pergunta Opções 

1 Qual a sua idade? # anos 

2 Qual seu tempo de carreira? # anos 

3 Qual seu gênero? Masculino/Feminino/LGPDIA+ 

4 

Qual das afirmações ao lado melhor define 

sua situação de trabalho? 

Empregado/Desempregado/Empresário/ 
Trabalha por conta própria/Estudante/ 

Outros 

5 
Há quanto tempo trabalha em sua atual 
organização? # anos 

6 

Quantas pessoas trabalham em sua 

organização? 

0-10/11-50/51-100/101-500/501-

100/acima de 1000 

7 

Qual das indicações abaixo melhor 
identifica a sua posição em sua 

organização? 

Funcionário não-gestor/Coordenador/ 
Supervisor/Gerente/Diretor/Presidente/ 

Outros 

8 

Há quanto tempo está em sua atual 

posição? # anos 

9 Qual seu grau de escolaridade? 

Estudo Fundamental/Ensino Médio ou 

Técnico/Graduação/Pós-Graduação ou 

MBA/Mestrado/Doutorado 

10 Qual a sua religião? 

Católico/Evangélico ou Protestante/  
Ateu ou Agnóstico/Espírita/ 

Candomblé ou Umbanda/Ateu ou 

Agnóstico/Outros 

11 

Qual a sua frequência às atividades da sua 

religião (missas, cultos, celebrações, 

encontros, etc) 

Mais de uma vez por semana/1x por 

semana/1 vez por mês/1 vez por ano/ 

Ocasionalmente/Nunca 

12 

Qual das opções ao lado melhor define o 
segmento da organização em que você 

trabalha? 

Tecnologia/Educação/Indústria/ 

Comércio/Serviço/Saúde/Outros 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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3.1.2 Segunda parte: medidas de confiança 

A seguir, os Quadros 3 e 4 apresentam os questionários sobre medidas de 

confiança no superior e na equipe de trabalho, respectivamente. 

 

 

Quadro 3 - Medida de confiança no superior 

  

Não 

estou 

disposto 

Pouco 

disposto 
Neutro 

Razoavelmente 

disposto 

Muito 

disposto 

ORDEM 

Pergunta: Quão 

disposto você se sente 

em envolver-se em uma 

das seguintes situações 

com seu GERENTE? 1 2 3 4 5 

13 

Confiar na capacidade e 

qualificação do seu 

gerente em executar 
tarefas.            

14 

Depender do seu gerente 

para lidar com uma 
questão importante para 

você           

15 

Confiar em seu gerente 

para apresentar o seu 
trabalho de forma precisa 

a outras pessoas.            

16 

Depender do apoio do 

seu gerente em situações 
difíceis.            

17 

Confiar no julgamento do 

seu gerente em relação ao 
seu trabalho.            

18 

Compartilhar seus 

sentimentos pessoais 

com seu gerente.            

19 

Discutir com seu gerente 

problemas ou 

dificuldades relacionadas 

ao trabalho que possam 
potencialmente ser 

usados para colocar você 

em desvantagem.            

20 

Fazer confidências ao seu 

gerente sobre questões 

pessoais que estejam 

afetando o seu trabalho.            

21 

Falar francamente com 
seu gerente sobre como 

você se sente em relação           
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ao seu trabalho, até 

mesmo os sentimentos 
negativos e frustrações.  

22 

Compartilhar suas 

crenças e valores 

pessoais com o seu 
gerente.            

Fonte: elaborado pelo autor com base em Gillespie (2011).  

 

Quadro 4 - Medida de confiança na equipe de trabalho 

  

Não 

estou 

disposto 

Pouco 

disposto 
Neutro 

Razoavelmente 

disposto 

Muito 

disposto 

ORDEM 

Quão disposto você se 

sente em envolver-se em 

uma das seguintes 

situações com toda a 

sua Equipe? 1 2 3 4 5 

33 

Confiar na capacidade e 

qualificação da sua 
equipe em executar 

tarefas.           

34 

Depender da sua equipe 

para lidar com uma 
questão importante para 

você.            

35 

Confiar em sua equipe 

para apresentar o seu 
trabalho de forma precisa 

a outras pessoas.            

36 

Depender do apoio da 
sua equipe em situações 

difíceis.            

37 

Confiar no julgamento da 

sua equipe em relação ao 
seu trabalho.            

38 

Compartilhar seus 

sentimentos pessoais 

com sua equipe de 
trabalho.           

39 

Discutir com sua equipe 

problemas ou 
dificuldades relacionadas 

ao trabalho que possam 

potencialmente ser 

usados para colocar você 
em desvantagem.            

40 

Fazer confidências a sua 

equipe sobre questões 
pessoais que estejam 

afetando o seu trabalho.            
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41 

Falar francamente com a 

sua equipe sobre como 
você se sente em relação 

ao seu trabalho, até 

mesmo os sentimentos 
negativos e frustrações.            

42 

Compartilhar suas 

crenças e valores 

pessoais com a sua 
equipe de trabalho.            

Fonte: elaborado pelo autor com base em Gillespie (2011).  

3.1.3 Terceira parte: medidas de espiritualidade organizacional 

A seguir, os Quadros 5, 6, 7 e 8 apresentam, respectivamente, os questionários 

referentes às medidas de sentido de comunidade, de alinhamento do indivíduo com os valores 

da organização, de sentido de serviço à comunidade e de alegria no trabalho. 

Quadro 5 - Medida de sentido de comunidade 

  

Discordo 

Plenamente 
Discordo Neutro 

Concordo 

Razoavelmente 

Concordo 

Plenamente 

  1 2 3 4 5 

43 

As pessoas do meu 
grupo/equipe sentem-se 

parte de uma família.            

44 

O meu grupo/equipe 

fomenta a criação de um 
espírito de comunidade.           

45 

Acredito que as pessoas 

do meu grupo/equipe se 

apoiam umas às outras.            

46 

Acredito que os 

membros do meu 

grupo/equipe se 
preocupam realmente 

uns com os outros.            

47 

Sinto que as pessoas do 

meu grupo/equipe estão 
ligadas entre si por um 

propósito comum.            
Fonte: elaborado pelo autor com base em Rego, Cunha e Souto (2007). 

Quadro 6 - Medida de alinhamento do indivíduo com os valores da organização 

(continua) 

  

Discordo 

Plenamente 
Discordo Neutro 

Concordo 

Razoavelmente 

Concordo 

Plenamente 

  1 2 3 4 5 

48 

Sinto-me bem com os 

valores que           
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predominam na minha 

organização.  

49 

As pessoas sentem-se 

bem acerca do seu 
futuro na organização.           

50 

A minha organização 

respeita a minha “vida 

interior”.            

51 

A minha organização 

ajuda-me a que eu viva 

em paz comigo mesmo.           

       

     (conclusão) 

  
Discordo 

Plenamente Discordo Neutro 

Concordo 

Razoavelmente 

Concordo 

Plenamente 

       

52 

Os líderes da minha 

organização 

preocupam-se em ser 
úteis à sociedade.           

Fonte: elaborado pelo autor com base em Rego, Cunha e Souto (2007). 

Quadro 7 - Medida de sentido de serviço à comunidade 

  

 Discordo 

Plenamente 
Discordo Neutro 

Concordo 

Razoavelmente 

Concordo 

Plenamente 

   1 2 3 4 5 

53 

O trabalho que 
eu realizo está 

relacionado com 

aquilo que 

considero 
importante na 

vida.  

 

          

54 

Vejo que existe 
uma ligação 

entre o meu 

trabalho e os 

benefícios para 
a sociedade 

como um todo.  

 

          

55 

Quando 
trabalho, sinto 

que sou útil à 

sociedade. 

 

          
Fonte: elaborado pelo autor com base em Rego, Cunha e Souto (2007). 
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Quadro 8 - Medida de alegria no trabalho 

  

Discordo 

Plenamente 
Discordo Neutro 

Concordo 

Razoavelmente 

Concordo 

Plenamente 

  1 2 3 4 5 

56 
Sinto alegria no meu 
trabalho.           

57 

Na maior parte dos dias, 

é com prazer que venho 
para o trabalho.            

58 

Oportunidades para a 

vida interior           

59 

Os meus valores 
espirituais não são 

valorizados no meu 

local de trabalho. (i)            

60 

No meu local de 
trabalho, não há lugar 

para a minha 

espiritualidade. (i)            
Fonte: elaborado pelo autor com base em Rego, Cunha e Souto (2007). 

3.2 COLETA DE DADOS 

A amostra inicial foi composta por 445 participantes, que foram recrutados por 

meio de anúncio nas redes sociais e pelas redes de relacionamento dos pesquisadores. 

Contudo, ao excluir da amostra pessoas que nunca tiveram experiência profissional, que 

estão atualmente fora do mercado e que não terminaram o questionário, chegou-se à 

amostra final com 293 participantes. A estratificação da amostra encontra-se no item 

3.3.4. 

3.3 MEDIDAS 

Esta seção apresenta os métodos utilizados para medir as variáveis abordadas em 

cada seção a seguir. 

3.3.1 Confiança no líder e na equipe  

Foi medida com a escala de Gillespie (2011). Essa escala mede confiança no líder 

(10 itens) e na equipe (10 itens). Cada um dos tipos de confiança é dividido em duas 

dimensões: confiança pessoal e confiança profissional. Exemplos de perguntas da escala 

são: “Quão disposto você está em confiar no julgamento da sua equipe em relação ao seu 
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trabalho?” (confiança profissional); e “Quão disposto você está em compartilhar suas 

crenças e valores pessoais com a sua equipe de trabalho?”. A escala completa encontra-

se no item 3.1.2 deste estudo (Alpha de Chrombach: Confiança na Equipe: 0,90; 

Confiança no Líder: 0,92). 

3.3.2 Espiritualidade organizacional  

Percepções de espiritualidade no trabalho foram medidas com a escala de Rego, 

Cunha e Souto (2007), que divide espiritualidade em cinco dimensões: sentido de 

comunidade na equipe; alinhamento do indivíduo com os valores da organização; sentido 

de serviço à comunidade; alegria no trabalho; e oportunidades para a vida interior. 

Exemplos de perguntas da escala: “Sinto-me bem com os valores que predominam na 

minha organização?” e “Sinto alegria no meu trabalho?” (Alpha de Chrombach: 0,90). 

3.3.3 Frequência de participação em práticas religiosas 

A frequência de participação em atividades religiosas foi medida em uma escala 

de cinco pontos: nunca; ocasionalmente; uma vez por mês; uma vez por semana; mais de 

uma vez por semana. Como controles, usou-se a média de idade dos participantes, o 

tempo de experiência de trabalho da equipe, o tempo de empresa, o segmento da empresa, 

o sexo dos participantes, sua escolaridade, sua religião e tamanho da empresa em que 

trabalham. 

3.3.4 Estatística descritiva 

Dentre os participantes, 36% eram mulheres e 64% eram homens, com idade 

média de 45 anos e cerca de 23 anos de experiência de mercado. 78% dos participantes 

são funcionários públicos ou trabalham em regime CLT; 9% têm regime de trabalho PJ; 

e 13% são empreendedores. Em média, estão há cerca de 9,5 anos nas empresas em que 

trabalham. A respeito da escolaridade, 5,5% dos participantes têm apenas o ensino médio 

completo; 23% possuem ensino superior completo; e 71% possuem pós-graduação. 

59% dos participantes trabalham em organizações com mais de 1000 funcionários; 

5,5% em empresas que possuem entre 501 e 1000 funcionários; 11% em empresas que 

possuem entre 101 e 500 funcionários; 6,5% em empresas que possuem entre 101 e 500 
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funcionários; 4,4% em empresas que possuem entre 100 e 51 funcionários; e 13,3% em 

empresas com até 10 funcionários. A respeito do perfil das empresas em que trabalham, 

87% estão no segmento de serviços; 6% no comércio; e 7% na indústria.  

Por fim, observaram-se alguns dados relacionados à religiosidade dos 

participantes. Quando perguntados sobre sua religião, 4,8% declararam-se ateus; 5,8%, 

agnósticos; 1,7%, candomblecistas; 51,2%, católicos; 13%, espíritas kardecistas; 8,53%, 

protestantes; 3%, umbandistas; 8,7% declararam praticar outra religião; e 3% não 

declararam sua religião. Quanto à frequência de participação em atividades religiosas, 

13,7% declararam nunca frequentar atividades religiosas; 36,9% frequentam 

ocasionalmente; 12% estão envolvidos em atividades religiosas uma vez por mês; 24,6% 

frequentam sua religião uma vez por semana; e 13% frequentam mais de uma vez por 

semana. 

3.3.5 Análise Fatorial Confirmatória 

Antes de analisar as hipóteses, conduziu-se uma Análise Fatorial Confirmatória 

para acessar a validade discriminante das variáveis usadas neste estudo. Para isso, foram 

estimados dois modelos, um com quatro fatores, que representam as variáveis, e outro em 

que todos os indicadores foram agrupados em um único fator. Os resultados mostram que 

os índices de fit para um modelo de três fatores estão adequados: χ² (626) = 2055.77; p < 

0,001; RMSEA = 0.09; CFI = 0,77. Além disso, o fit deste modelo é superior a um com 

todos os indicadores agrupados em um só fator: χ² (629) = 3.563,91; p < 0,001; RMSEA 

= 0,13; CFI = 0,53. 

A análise preliminar também mostrou uma boa validade convergente dos 

construtos, visto que as cargas fatoriais estavam acima 0,5, exceto de dois itens da 

variável Espiritualidade no Trabalho, que se referem à dimensão “Oportunidades para a 

vida interior”. Contudo, com o objetivo de manter a integralidade e a validade de face da 

escala, optou-se por manter tais itens nas análises. Por fim, analisou-se a confiabilidade 

composta das variáveis e encontrou-se que todas estavam acima de 0,6. Contudo, em 

relação à Variância Média Extraída (VME), os indicadores de validade discriminante 

ficaram abaixo do limite recomendado de 0,5. A seguir, a Tabela 1 apresenta os valores 

da Confiabilidade Composta (CC) e da Variância Média Extraída, além das médias, 

desvios e correlações entre as variáveis. 

https://www.scielo.br/j/rap/a/Ndhh3z9Rddf3wHDZj6K4KGd/?lang=pt&format=html
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Tabela 1 – Dados das variáveis 

Variáveis CC VME Obs. Média Desv. Pad. (1) (2) (3) 

Confiança no Líder (1) 0,93 0,54 293 3,91 0,89 1   

Confiança na Equipe (2) 0,91 0,48 293 3,89 0,76 0,45 1  

Espiritualidade (3) 0,90 0,39 293 3,95 0,59 0,49 0,54 1 

Fonte: elaborada pelo autor. 

Uma vez que a análise apresentada pela Tabela 1 apresentou uma boa validade 

para os construtos, segue-se, na próxima seção, para a apresentação dos resultados da 

pesquisa. 

 

4 RESULTADOS 

Conforme relatado na Tabela 1, seis modelos diferentes foram estimados para 

testar as hipóteses. Os resultados mostraram um efeito positivo da Espiritualidade sobre 

a Confiança no Líder (b = 0,778; p < 0,01), o que suporta hipótese x (efeito da 

espiritualidade sobre confiança). Contudo, não se encontrou efeito direto da Frequência 

de Práticas Religiosas sobre a Confiança no Líder (b= 0,074; p = non. sig), levando à 

rejeição da hipótese x. Por fim, testou-se a hipótese de que a da Frequência de Práticas 

Religiosas afeta a relação entre a Espiritualidade e a Confiança no Líder (b= -0,084; 

p=non. sig), porém, tal efeito não é significante, o que leva a rejeitar a hipótese x.  

Passando para os efeitos sobre a Confiança do Time, percebe-se um efeito 

significante da Espiritualidade sobre a Confiança no Time (b = 0,701; p < 0.01). Contudo, 

novamente, não se visualizam feitos da Frequência de Práticas Religiosas (b= 0.016; p = 

non. sig) sobre a confiança do time, assim como esta não modera a relação entre a 

Espiritualidade e a Confiança no Time (b= -0,040; p = non. sig), levando-nos a rejeitar as 

hipóteses x e y. No Anexo 1 deste estudo, têm-se os modelos completos de regressão, 

com os controles detalhados. 

A seguir, a Tabela 2 apresenta as relações de espiritualidade, confiança e as 

variáveis de controle. 

 

  

https://www.scielo.br/j/rap/a/Ndhh3z9Rddf3wHDZj6K4KGd/?lang=pt&format=html
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Tabela 2 – Efeitos de espiritualidade x confiança 

 VD: Confiança no Líder VD: Confiança no Time 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Variáveis Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 Modelo 7 Modelo 8 

         

Espiritualidade  0.778***  1.050***  0.701***  0.832*** 

  (0.082)  (0.211)  (0.066)  (0.171) 

Frequência de Práticas Religiosas   0.074 0.405   0.016 0.175 

   (0.049) (0.241)   (0.041) (0.195) 

Espiritualidade x Práticas Religiosas    -0.084    -0.040 

    (0.060)    (0.049) 

Constante 4.309*** 1.249* 4.141*** 0.014 3.320*** 0.562 3.284*** 0.013 
 (0.536) (0.568) (0.546) (0.955) (0.445) (0.457) (0.455) (0.775) 

Controle Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Observações 293 293 293 293 293 293 293 293 

R² 0.033 0.272 0.041 0.285 0.074 0.344 0.075 0.346 

Fonte: o autor 

Com base no exposto pela Tabela 2, pode-se resumir os resultados da seguinte maneira: 

 

• A hipótese do efeito da espiritualidade sobre confiança confirmou-se tanto na confiança com a equipe quanto na confiança com a 

liderança. 

• Nenhuma das variáveis de controle – idade, tempo de carreira, gênero, posição na organização, tamanho da organização, escolaridade, 

religião e frequência de prática religiosa – afetou significativamente a conexão entre confiança e espiritualidade. 
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

O número de 495 respostas, sendo 293 válidas, mostrou-se suficiente e permitiu concluir 

o estudo. Dessa forma, foi válida a obtenção de respostas através do uso de redes sociais. 

As variáveis de controle (idade, escolaridade, gênero, religião e frequência da prática 

religiosa) não apresentaram relação com espiritualidade e confiança na amostra estudada. Havia 

a expectativa de que houvesse correlações positivas com espiritualidade e confiança em 

variáveis como idade e escolaridade. Também se esperava que as mulheres tivessem a 

espiritualidade mais acentuada que os homens, todavia, esses efeitos não foram observados na 

amostra.  

O efeito da espiritualidade na confiança foi bastante observado na amostra, tanto na 

confiança na equipe quanto na confiança com a liderança. Essas eram as principais hipóteses a 

serem testadas, e, de fato, confirmaram-se. Os vários aspectos que ligavam confiança e 

espiritualidade organizacional em diversos artigos, livros e estudos, também se confirmaram 

nesta pesquisa. O efeito da espiritualidade sobre a confiança, nesse caso, mostrou-se bastante 

efetivo, com b acima de 0,7. A constatação desse efeito leva-nos a crer que as dimensões da 

espiritualidade (identificação com os valores da organização, sentido de comunidade e alegria 

no trabalho) também podem ser dimensões de confiança em algum aspecto, a ser investigado. 

Cabe destacar ainda que não se observou o mesmo efeito na dimensão “condições para a vida 

interior”. Credita-se essa situação ao fato de que as duas perguntas relativas a essa dimensão 

eram as únicas perguntas invertidas em todo questionário (perguntas 59 e 60). Dessa forma, 

acredita-se que essa configuração pode ter levado os respondentes ao erro, ou seja, a 

responderem como se a pergunta fosse direta, como as demais 58 perguntas. 

A amostra analisada aproxima-se bastante do perfil do autor em aspectos como idade, 

tempo de carreira, perfil e setor da empresa, uma vez que as principais ferramentas de obtenção 

de respostas foram as suas redes sociais, especialmente o Linkedin. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como se pôde constatar a partir da amostra pesquisada, a espiritualidade independe de 

idade, gênero, escolaridade ou qualquer uma das variáveis de controle estudadas – e esse não 

era o resultado esperado. A expectativa era que, com o passar do tempo, com a aquisição de 

conhecimento e experiência, o efeito da espiritualidade tornasse-se mais evidente.  

Também se acredita que pessoas que praticavam alguma religião com mais frequência 

manifestassem de forma mais acentuada a espiritualidade no trabalho, mas esse efeito mais uma 

vez não se confirmou. Chegar a um resultado diverso do que se esperava – e que o senso comum 

também apontava – apontou promissoras possibilidades de novos estudos, haja vista que a base 

teórica também apontava para um caminho diverso do senso comum. Ao longo desta pesquisa 

teórica, constatou-se que a espiritualidade no trabalho induz a comportamentos mais 

produtivos, reduz a intenção de se deixar as organizações e aumenta a satisfação no trabalho. 

Agora, além disso, na amostra explorada, constatou-se que o senso de comunidade, a 

identificação com os valores da organização em que trabalha e a alegria no trabalho independem 

das variáveis de controle.  

A segunda significativa conclusão que se pode destacar refere-se ao efeito da 

espiritualidade organizacional na confiança. Dessa vez, houve a confirmação da expectativa do 

autor de que a espiritualidade produzisse um efeito positivo na confiança do trabalhador na sua 

equipe e na sua liderança. Esse efeito foi constatado na amostra e mostrou-se significativo.  

Como verificado nesta pesquisa teórica, a confiança torna a organização mais produtiva, 

sendo considerada um verdadeiro ativo desta. Logo pode-se supor que uma organização que 

queira aumentar seus níveis de confiança pode fazer isso reforçando as dimensões da sua 

espiritualidade. Ou seja, através do aumento da identificação dos valores, do senso de 

comunidade e da alegria no trabalho, pode-se aumentar os níveis de confiança organizacional. 

Essa constatação abre ótimas possibilidades de novos estudos envolvendo confiança, cultura, 

comportamento e produtividade a partir dos efeitos da espiritualidade no trabalho.   



48 

 

REFERÊNCIAS 

ALLEN, N. J.; MEYER, J. P. Construct validation in organizational behavior research: the 

case of organizational commitment. In: GOFFIN, R. D.; HELMES, E. Problems and 

solutions in human assessment. Boston, MA: Springer, 2000. p. 285-314. 

ASHMOS, D. P.; DUCHON, D. Spirituality at work: a conceptualization and measure. 

Journal of management inquiry, [s. l.], v. 9, n. 2, p. 134-145, 2000. 

BASTOS, A. C. Análise de relação: consciência do autoconhecimento e realização 

profissional. 2019. Dissertação (Mestrado em Gestão de Empresas) – Instituto Universitário 

de Lisboa, Lisboa, 2019. 

BEYER, J. M. Taming and promoting charisma to change organizations. The Leadership 

Quarterly, [s. l.], v. 10, n. 2, p. 307-330, 1999. 

BOLMAN, L. G.; DEAL, T. E. Leading with soul: an uncommon journey of spirit. [S. l.]: 

Jossey-Bass, 1995. 

BRANDT, E. Corporate pioneers explore spirituality peace. HR Maganize, [s. l.], p. 82-87, 

abr. 1996. 

BUTLER JR., John K. Reciprocity of trust between professionals and their secretaries. 

Psychological Reports, [s. l.], v.53, p.441-416, 1983. 

CALDAS, S. L. Parcerias empresariais: contribuição à avaliação de ativos na formação 

de joint ventures. 2001. Dissertação (Mestrado em Administração) – Escola Brasileira de 

Administração Pública e de Empresas, Fundação Getúlio Vargas (FGV), Rio de Janeiro, 

2001. 

CEKMECELIOGLU, H. G. Evaluation of the relationships among managerial support, 

organizational citizenship behavior and job performance. In: NATIONAL 

MANAGEMENT AND ORGANIZATION CONFERENCE BOOK, 15., 2007, Turquia. 

Anais… Turquia: Sakarya University, 2007. 

CHAWLA, V.; GUDA, S. Workplace Spirituality as a precursor to relationship-oriented 

selling characteristics. Journal of Business Ethics, [s. l.], v. 115, n. 1, p. 63-73, 2013. 

Disponível em: http://www.jstor.org/stable/23433905. Acesso em: 11 jun. 2022. 

DENT, E. B.; HIGGINS, M. E.; WHARFF, D. Spirituality and leadership: an empirical 

review of definitions, distinctions, and embedded assumptions. Leadersh Q, v. 16, n. 5, p. 

625-653, 2005. 

DEUTSCH, M. Cooperation and trust: some theoretical notes. In: NEBRASKA 

SYMPOSIUM ON MOTIVATION, 1962, Lincoln. Anais… Lincoln: Nebraska University 

Press: 1962. 

GILLESPIE, N. Measuring trust in working relationships: the behavioral trust inventory. 

[S. l.]: Melbourne Business School, 2003. 

HAMMEL, G.; PRAHALAD, C. K. Compitiendo por el futuro. Barcelona: Ariel, 1994. 



49 

 

KEATING, J.; SILVA, I.; VELOSO, A. Confiança organizacional: teste de um modelo In: 

SIMPÓSIO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO EM PSICOLOGIA, 7., 2010, Braga. 

Anais… Braga: Associação Portuguesa de Psicologia, 2010. 

KISH-GEPHART, J. J.; HARRISON, D. A.; TREVIÑO, L. K. Bad apples, bad cases, and 

bad barrels: meta-analytic evidence about sources of unethical decisions at work. Journal 

of Applied Psychology, [s. l.], v. 95, p. 1-31, 2010. 

KUMAR, S. A study of perceived workplace spirituality of school teachers. Psychological 

Thought, [s. l.], v. 11, n. 2, p. 212-223, 2018. 

LYON, F.; MÖLLERING, G.; SAUNDERS, M. N. K. (Org.). Handbook of research 

methods on trust. 2. ed. Cheltenham: Edward Elgar, 2015. 

MALVEZZI, S. Prefácio. In: Zanelli, J. C.; Borges-Andrade, J. E.; Bastos, A. V. B. (Org.). 

Psicologia, organizações e trabalho no Brasil. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. p. 9-14. 

MARIOTTI, D. F.; SOUZA, Y. S. Relações de confiança na dinâmica de uma 

organização. ENCONTRO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-

GRADUAÇÃO E PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO, 33., 2009, São Paulo. Anais... 

São Paulo: ANPAD, 2009.  

MILLIMAN, J.; CZAPLEWSKI, A. J.; FERGUSON, J. Workplace spirituality and 

employee work attitudes: an exploratory empirical assessment. Journal of organizational 

Change Management, [s. l.], 2003. 

NAAMI, A; HASHEMI, S. E. The effect of organizational trust and workplace spirituality 

on organizational citizenship behavior and psychological well-being: mediating role of 

organization based self-esteem. International Journal of Psychology, [s. l.], v. 14, n. 1, p. 

253-278, 2020. 

OLIVEIRA, A. F.; SOUZA, M. A. (2014). Confiança do empregado na organização: o 

impacto dos valores pessoais e organizacionais. Revista Psicologia: Organizações e 

Trabalho, [s. l.], v. 14, n. 2, p. 204-217, 2014. Disponível em: 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-66572014000200007. 

Acesso em: 9 jun. 2022. 

OSTROM, E. Toward a behavioral theory linking trust, reciprocity and reputation. In: 

OSTROM, E.; WALKER, J. (Org.). Trust & reciprocity. New York: Russell Sage 

Foundation, 2003. p. 19-79. 

OTAYE-EBEDE, L.; SHAFFAKAT, S.; FOSTER, S. A multilevel model examining the 

relationships between workplace spirituality, ethical climate and outcomes: a social 

cognitive theory perspective. Journal of Business Ethics, [s. l.], v. 166, p. 611-626, 2020.   

PAULA, R. M.; COSTA, D. L. A espiritualidade como diferencial competitivo para as 

organizações. ENCONTRO LATINO AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 12, 

2008, São José dos Campos. Anais... São José dos Campos: Universidade do Vale do 

Paraíba, 2008. 

PETCHSAWANGA, P.; DUCHON, D. Measuring workplace spiritualit y in an Asian 

context. Human Resource Development International, [s. l.], v. 12, n. 4, 2009. 



50 

 

REGO, A.; CUNHA, M. P. A essência da liderança: mudança x resultados x integridade: 

teoria, prática, aplicações e exercícios de auto-avaliação. Lisboa: Ed. RH, 2003.  

REGO, A.; CUNHA, M. P.; SOUTO, S. Espiritualidade nas organizações e 

comprometimento organizacional. RAE eletrônica, [s. l.], v. 6, n. 2, 2007. 

REGO, A; CUNHA, M. P. Workplace spirituality and organizational commitment: an 

empirical study. Journal of Organizational Change Management, [s. l.], 2008. 

RIPPERGER, T. (1998). Ökonomik des vertauens. Tübingen: Mohr Siebeck Press, 1998. 

ROUSSEAU, D. M. Why workers still identify with organizations. Journal of 

Organizational Behavior, [s. l.], p. 217-233, 1998. 

SCHOORMAN, F. D.; MAYER, R. C.; DAVIS, J. H. An integrative model of 

organizational trust: past, present, and future. The Academy of Management Review, [s. 

l.], v. 32, n. 2, p. 344-354, 2007.  

TECCHIO, E. L. et al. Identificando a espiritualidade nas organizações. Revista Reuna, [s. 

l.], v. 24, n. 1, p. 26-27, 2019. 

TZAFRIR, S. S.; DOLAN, S. L. "Trust me: a scale for measuring manager‐employee 

trust". Management Research, [s. l.], v. 2, n. 2, p. 115-132, 2004. 

UMPHRESS, E. E.; BINGHAM, J. B. When employees do bad things for good reasons: 

examining unethical pro-organizational behaviors. Organization Science, [s. l.], v. 22, n. 

3, p. 621-640, 2011. 

VERGARA, C. S. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 16. ed. São 

Paulo: Atlas, 2016. 

VENZKE, Claudio Senna. Educação para a sustentabilidade e o desenvolvimento 

docente na Administração. 2015. 

ZANINI, M. T. et al. Os elementos de coordenação informal em uma unidade policial de 

operações especiais. Revista de Administração Contemporânea, [s. l.], v. 17, p. 106-125, 

2013. 

ZANINI, M. T. F. Confiança: o principal ativo intangível de uma empresa: pessoas, 

motivação e construção de valor. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 

ZANINI, M. T. F.; LUSK, E. J.; WOLFF, B. Confiança dentro das organizações da nova 

economia: uma análise empírica sobre as consequências da incerteza institucional. Revista 

de Administração Contemporânea, [s. l.], v. 13, p. 72-91, 2009. 

ZANINI, M. T. F.; MIGUELES, C. P. Confiança em contratos relacionais: um estudo 

teórico. Cadernos EBAPE-BR, Rio de Janeiro, v. 17, n. 1, p. 117-128, 2019.  Disponível 

em: 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S167939512019000100010&tlng

=pt. Acesso em: 4 jun. 2022. 

about:blank
about:blank
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S167939512019000100010&tlng=pt
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S167939512019000100010&tlng=pt


51 

 

ZANINI, M. T. F.; MIGUELES, C. P. O papel mediador entre confiança e desempenho 

organizacional. Revista de Administração, [s. l.], v. 49, n. 1, p. 45-58, 2014. 

ZHANG, S. Workplace spirituality and unethical pro-organizational behavior: the 

mediating effect of job satisfaction. Journal of Business Ethics, v. 161, p. 687-705, 2020.  



52 

 

ANEXO 1 – Modelos de regressão 

(continua) 

 VD: Confiança no Líder VD: Confiança no Time 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Variáveis Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 Modelo 7 Modelo 8 

         
Espiritualidade  0.778***  1.050***  0.701***  0.832*** 

  (0.082)  (0.211)  (0.066)  (0.171) 

Frequência de Práticas Religiosas   0.074 0.405   0.016 0.175 

   (0.049) (0.241)   (0.041) (0.195) 

Espiritualidade x Práticas Religiosas    -0.084    -0.040 

    (0.060)    (0.049) 

Idade -0.010 -0.006 -0.010 -0.005 -0.001 0.003 -0.001 0.003 

 (0.010) (0.009) (0.010) (0.009) (0.008) (0.007) (0.008) (0.007) 

Sexo 0.095 0.047 0.094 0.053 -0.005 -0.048 -0.005 -0.045 

 (0.117) (0.102) (0.117) (0.102) (0.097) (0.082) (0.097) (0.082) 

Tempo de Carreira 0.016 0.015 0.015 0.014 0.002 0.001 0.001 0.000 

 (0.011) (0.010) (0.011) (0.010) (0.009) (0.008) (0.010) (0.008) 
CLT -0.139 0.095 -0.112 0.121 -0.153 0.059 -0.147 0.064 

 (0.221) (0.194) (0.221) (0.193) (0.183) (0.156) (0.184) (0.157) 

PJ 0.154 0.074 0.199 0.101 0.091 0.019 0.101 0.020 

 (0.245) (0.213) (0.246) (0.214) (0.204) (0.172) (0.205) (0.174) 

Tempo de Empresa 0.000 0.000 -0.001 -0.000 0.010 0.010 0.010 0.010 

 (0.008) (0.007) (0.008) (0.007) (0.007) (0.006) (0.007) (0.006) 

Tamanho de Empresa -0.007 -0.045 0.001 -0.037 0.049 0.016 0.051 0.017 

 (0.042) (0.036) (0.042) (0.036) (0.034) (0.029) (0.035) (0.030) 

Indústria 0.125 -0.256 0.151 -0.253 0.274 -0.070 0.279 -0.075 

 (0.303) (0.267) (0.303) (0.266) (0.252) (0.215) (0.253) (0.216) 

Serviços 0.055 -0.256 0.075 -0.236 0.125 -0.155 0.129 -0.151 
 (0.229) (0.202) (0.229) (0.201) (0.190) (0.163) (0.191) (0.163) 

Cargo -0.008 -0.034 -0.005 -0.028 0.082** 0.059* 0.083** 0.061* 

 (0.037) (0.032) (0.037) (0.032) (0.031) (0.026) (0.031) (0.026) 

Tempo na Função -0.003 -0.003 -0.001 -0.003 -0.008 -0.009 -0.008 -0.009 

 (0.011) (0.010) (0.011) (0.010) (0.009) (0.008) (0.009) (0.008) 

Escolaridade -0.072 -0.030 -0.078 -0.041 -0.001 0.037 -0.002 0.033 

 (0.100) (0.087) (0.100) (0.087) (0.083) (0.070) (0.083) (0.070) 
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  (conclusão) 

 VD: Confiança no Líder VD: Confiança no Time 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Variáveis Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 Modelo 7 Modelo 8 

         

Ateu 0.021 0.207 0.050 0.294 -0.009 0.158 -0.003 0.192 

 (0.391) (0.340) (0.390) (0.341) (0.324) (0.274) (0.325) (0.277) 

Agnóstico 0.014 0.151 0.012 0.158 0.114 0.238 0.114 0.242 

 (0.382) (0.332) (0.381) (0.331) (0.317) (0.268) (0.317) (0.268) 

Candomblé 0.048 0.153 -0.109 -0.048 0.346 0.440 0.311 0.386 

 (0.512) (0.445) (0.521) (0.453) (0.425) (0.359) (0.434) (0.368) 

Catóico 0.075 0.095 -0.047 -0.019 0.072 0.090 0.045 0.068 
 (0.320) (0.279) (0.330) (0.286) (0.266) (0.224) (0.275) (0.232) 

Kardecista -0.128 -0.055 -0.223 -0.141 -0.029 0.037 -0.050 0.021 

 (0.346) (0.301) (0.350) (0.304) (0.287) (0.242) (0.292) (0.247) 

Evangélico 0.095 0.156 -0.064 0.040 -0.017 0.039 -0.052 0.026 

 (0.362) (0.315) (0.376) (0.327) (0.300) (0.253) (0.313) (0.266) 

Umbanda 0.076 0.138 -0.049 0.045 0.075 0.131 0.048 0.120 

 (0.362) (0.315) (0.370) (0.322) (0.300) (0.253) (0.308) (0.261) 

Outra -0.214 -0.192 -0.349 -0.308 -0.075 -0.055 -0.104 -0.074 

 (0.438) (0.381) (0.446) (0.387) (0.364) (0.307) (0.372) (0.314) 

Constante 4.309*** 1.249* 4.141*** 0.014 3.320*** 0.562 3.284*** 0.013 

 (0.536) (0.568) (0.546) (0.955) (0.445) (0.457) (0.455) (0.775) 

         
Observações 293 293 293 293 293 293 293 293 

R² 0.033 0.272 0.041 0.285 0.074 0.344 0.075 0.346 

 

 

 

 


