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Resumo 

A presente dissertação procura identificar os efeitos da demissão nas necessidades espirituais 

e nos tipos de comprometimento dos ex-comissários de bordo da Varig. Para o estudo foi 

realizada pesquisa de campo, por meio de 31 entrevistas semi-estruturadas com comissários 

de bordo demitidos pela Varig. Os dados foram tratados quantitativamente, com a construção 

de tabelas que nos permitiram inferir sobre a adesão ao que se buscava medir, e 

qualitativamente, utilizando o método de análise do discurso. O estudo identifica que muitos 

dos ex-comissários de bordo fazem distinção entre a empresa na qual trabalharam e a que hoje 

atua com o nome e o símbolo da Varig. Desse modo, preservam sentimentos de amor, carinho 

e saudade em relação à velha Varig, direcionando os sentimentos de raiva e rancor, ou 

simplesmente de indiferença, à nova Varig. Também é percebido no estudo que a maioria dos 

entrevistados apresenta expectativas positivas em relação ao envolvimento com uma nova 

empresa na qual venham a trabalhar. 

 

Abstract 

This dissertation intends to identify the effects of the demission in the Varig’s ex-flight 

attendants’ spirituals needs. For this study we did field research carried through 31 half-

structuralized interviews with dismissed Varig’s flight attendants. The data had been treated 

quantitatively, making tables that allowed us to infer about the adhesion in what we searched 

measure, and qualitatively, using the analysis of the speech’s method. The study identifies 

that many of the ex-flight attendants make distinction between the company in which they had 

worked and the one that today acts with the Varig’s name and symbol. By this way, they 

preserve feelings of love, affection and absence about to the old Varig, directing the feelings 

of anger and rancor, or simply indifference, to the new Varig. It is also perceived in the study 

that the majority of the interviewed people show positive expectations related to the 

involvement with a new company in which they come to work. 
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1  O PROBLEMA E A METODOLOGIA 

 

 

Neste capítulo serão explicitados a questão desencadeadora da pesquisa, os objetivos 

intermediários e as suposições que foram levantadas. Igualmente serão apresentados o tipo de 

pesquisa, o universo e a amostra, assim como a maneira pela qual os dados foram coletados e 

tratados. 

 

 

1.1 A questão desencadeadora da pesquisa 

 

 

A Espiritualidade nas organizações vem ganhando espaço nos estudos organizacionais, 

mas ainda é tema pouco explorado. Estudos sobre ele já realizados têm negligenciado os 

efeitos quando esse vínculo é encerrado à revelia da vontade do empregado. Em geral, tais 

estudos se preocupam em mostrar os efeitos da espiritualidade enquanto existe o vínculo 

empregatício. Esse é o caso, por exemplo, do estudo de Rego, Pinha e Cunha e Souto (2005), 

que na pesquisa de campo realizada, utilizaram uma amostra de 361 empregados de 154 

organizações. Não temos notícias de estudos sobre espiritualidade nas organizações com ex-

empregados, demitidos que foram, como no caso da Varig. 

A Varig foi, durante muitos anos, motivo de orgulho para seus funcionários e para os 

brasileiros em geral, que a tinham na conta de uma empresa séria e responsável. Ela 

simbolizou a excelência, a qualidade, e, especialmente em um dado momento, um certo 

glamour, que os mais saudosistas lembram com muito carinho. 

Além disso, a empresa muitas vezes era, para os brasileiros que estavam no exterior, 

uma referência do país, maior do que a própria embaixada. Xausa (1993) lembra que 

passageiros procuravam as lojas da companhia no exterior para buscarem auxílios típicos de 

embaixada, como orientações sobre procedimentos nos países em que se encontravam e envio 
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de notícias ao país. Não era raro, também, ainda de acordo com esta autora, a presença de 

brasileiros em escritórios da Varig que, num ímpeto de saudade de país, iam lá para sentirem 

o “cheiro de Brasil”. 

Não obstante todo o prestígio e reconhecimento que a empresa conquistou em seus 

quase 80 anos de existência, ela atravessou uma grave crise, tendo prejuízos acumulados por 

alguns anos, e que culminou com a sua venda e a demissão de 5.500 funcionários em julho de 

2006 (SPITZ, 2006b). 

Neste estudo, verificamos se os demitidos da Varig tinham atendidas suas 

necessidades espirituais na empresa. Buscamos, com esse procedimento, verificar se é justo 

qualificar a Varig como uma empresa que era “espiritualmente responsável” (autentizótica na 

expressão de Rego e Souto, 2004). 

Verificado o atendimento ou não das necessidades espirituais dos funcionários, 

buscamos estabelecer relação entre esse atendimento e o tipo de comprometimento do então 

empregado para com a empresa. 

O que a Varig representou (e ainda representa) para os brasileiros, provocou-nos a 

seguinte indagação: Quais os efeitos da demissão nas necessidades espirituais dos ex-

comissários de bordo da Varig? Respondê-la foi o objetivo final do estudo. 

 

 

1.2 Objetivos Intermediários 

  

 

Nosso objetivo final, como vimos na seção anterior, foi levantar qual o efeito da 

demissão nas necessidades espirituais dos ex-comissários de bordo da Varig. Como objetivos 

intermediários, buscamos alcançar os seguintes: 

• Verificar a espiritualidade da Varig e sua respectiva percepção pelos 

funcionários 

• Investigar o tipo de comprometimento do então empregado 
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• Examinar a relação entre a percepção da espiritualidade pelo empregado e o 

seu tipo de comprometimento 

• Verificar se a demissão fez com que os empregados percebessem a empresa de 

uma outra forma 

• Expor as expectativas do empregado em relação ao seu envolvimento e 

comprometimento com outra empresa 

 

 

1.3 Suposições 

 

 

O atendimento das necessidades espirituais de empregados tende a fazer com que estes 

desenvolvam um laço afetivo com a empresa, em detrimento principalmente do laço 

instrumental. Rego, Pina e Cunha e Souto (2005) argumentam que parece haver razões para 

presumir que as organizações tenham interesse em incentivar os laços afetivo e normativo dos 

empregados, e em desestimular o laço instrumental.  

Por tudo o que a Varig representou, e ainda representa, no imaginário nacional por 

seus quase 80 anos de existência primando pela qualidade, seriedade e segurança, e 

representação digna do país no exterior, imaginamos ser ela uma empresa que proporcionava 

a espiritualidade no local de trabalho. Supomos que essa espiritualidade fosse amplamente 

percebida pelos empregados, e que, conseqüentemente, esses empregados apresentassem, 

predominantemente, comprometimento afetivo1 com a empresa. 

Outra suposição que cogitamos foi a de que a demissão fez com que os ex-comissários 

enxergassem a empresa de uma outra forma; que essas pessoas, devido ao trauma e à 

decepção causados pela demissão, passaram a demonstrar menos apreço e afeto pela 

                                                 

1 Sobre comprometimento afetivo, ver capítulo 3. 
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companhia; e que as suas expectativas em relação ao envolvimento com uma outra 

organização na qual venham a trabalhar sejam, de certo modo, negativas, sendo possível que 

essas pessoas não se envolvam afetivamente com outra organização no futuro. 

Supusemos que os empregados que apresentavam comprometimento normativo2 

tinham maior facilidade de se adequarem a organizações com valores similares aos da que os 

demitiram. Além disso, o fato de terem se sentido justiçados e valorizados como seres 

humanos enquanto estiveram na Varig, pode ter causado grande decepção com a empresa 

devido à demissão e a forma como ela ocorreu. Tal decepção pode fazer com que eles venham 

a se comprometer apenas instrumentalmente3 com uma nova empresa. 

Com relação aos empregados comprometidos instrumentalmente com a empresa, 

pudemos supor que sua recolocação seja mais tranqüila, e que se eles conseguirem se 

recolocar com o mesmo nível de renda e com as mesmas vantagens, nem tenham saudades da 

antiga empresa. Desse modo, provavelmente só estarão insatisfeitos se a melhor opção que 

possuírem hoje for, de alguma forma, inferior ao que tinham na empresa que os demitiu, 

especialmente no tocante à renda. 

Já com relação aos empregados afetivamente ligados à empresa, é possível que tenham 

criado necessidades espirituais as quais buscarão atender em seus novos empregos, o que 

pode trazer bons resultados para o empregado e para a nova empresa, mas também pode 

causar grande frustração naqueles que não lograrem êxito em sua busca. 

Por outro lado, pode ser que essas pessoas desenvolvam uma espécie de “luto 

permanente”, e acreditem que jamais encontrarão outra empresa como o “seu amor”, 

passando a observar apenas desvantagens em seus novos locais de trabalho em relação ao 

antigo, dificultando em muito, sua recolocação profissional. 

Pode ser, também, que devido à decepção e à frustração causadas pela demissão, bem 

como pelo medo do sofrimento, essas pessoas decidam, daí em diante, desenvolver 

comportamento estritamente instrumental, fechando-se para a eventual espiritualidade em 

seus novos locais de trabalho. 

                                                 

2 Sobre comprometimento normativo, ver capítulo 3. 
3 Sobre comprometimento instrumental, ver capítulo 3. 
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1.4 Tipo de Pesquisa 

 

 

Para a classificação da pesquisa, iremos considerar a taxionomia proposta por Vergara 

(2007), que propõe dois critérios básicos: quanto aos fins e quanto aos meios. 

Quanto aos seus fins, a pesquisa foi descritiva e explicativa. Descritiva, porque 

apresentou características da população estudada, a saber, os comissários de bordo demitidos 

pela Varig, e fez correlações entre espiritualidade e comprometimento. Explicativa, porque 

buscou esclarecer os efeitos da demissão nas necessidades espirituais desses funcionários.  

Quanto aos meios, foi um estudo de caso com pesquisa de campo. Para analisarmos o 

efeito da demissão nas necessidades espirituais de ex-empregados, estudamos o caso Varig.  

 

 

1.5 Universo, Amostra e Seleção dos Sujeitos 

 

 

O universo desta pesquisa são os ex-comissários de bordo da Varig. O estudo está, 

portanto, limitado à percepção e análise dos ex-comissários de bordo. Não foram ouvidos 

funcionários demitidos de outros cargos, tais como os pilotos, mecânicos de vôo e 

funcionários administrativos, que, portanto, não fazem parte desse estudo. 

A amostra, do tipo não probabilística, foi definida pelos critérios de acessibilidade e 

tipicidade, uma vez que ela foi construída pela seleção de elementos que são representativos e 

aos quais tivemos acesso.  

Partimos de contatos pessoais, e utilizando o “efeito bola de neve”, atingimos uma 

quantidade de ex-comissários de bordo que consideramos suficiente. Nenhum deles se negou 

a indicar pelo menos um colega, e houve quem indicasse mais de 10.  
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1.6 Coleta de Dados 

 

 

Os dados foram coletados por meio de entrevistas semi-estruturadas. Autores como 

Gaskell (2002), defendem que o número de entrevistas necessárias depende da natureza do 

tópico, do número dos diferentes ambientes que forem considerados relevantes e, é claro, dos 

recursos disponíveis. O autor também observa que, permanecendo todas as coisas iguais, mais 

entrevistas não melhoram necessariamente a qualidade, ou levam a uma compreensão mais 

detalhada. Finalmente, ele defende que o limite mínimo de entrevistas que é necessário fazer é 

15. No presente estudo, realizamos 31 entrevistas com ex-comissários de bordo da Varig. 

Autores como Lakatos (1985) e Barros e Lehfeld (1986) definem entrevistas 

estruturadas como sendo aquelas que seguem um roteiro de perguntas previamente elaboradas 

e não há liberdade para mudança de tópico e inclusão de questões frente às situações. No caso 

do nosso estudo, as entrevistas foram semi-estruturadas, pois embora houvesse um roteiro 

previamente estabelecido (ver Apêndice), ele não era rígido. Tivemos a liberdade para incluir 

ou excluir perguntas de acordo com o andamento de cada entrevista. 

As entrevistas foram realizadas entre os dias 22 de janeiro e 22 de fevereiro de 20074, 

sempre de acordo com a disponibilidade dos entrevistados. Na maioria dos casos elas foram 

realizadas na residência do entrevistado, mas houve também aqueles que concederam 

entrevista em seu novo local de trabalho ou que preferiram marcar em outros lugares, como 

bares e praia. Dos entrevistados, 28 permitiram a gravação, o que foi feito. Notas de campo 

também foram realizadas. 

 

 

 

                                                 

4 Neste período a Varig pertencia à Varig Log, que a adquiriu em leilão. Não tinha,  portanto, sido 
adquirida pela Gol, o que só ocorreu em Março de 2007. 
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1.7 Tratamento de Dados 

 

 

As entrevistas foram digitadas e tratadas segundo uma abordagem quantitativa e outra 

qualitativa. 

No que diz respeito à abordagem quantitativa, a análise das respostas permitiu a 

construção de tabelas, as quais indicavam percentuais de adesão ao que se buscava identificar. 

No que concerne à abordagem qualitativa, foi realizada análise do discurso. Segundo 

Vergara (2006), esse método permite reconhecer o significado tanto do que está explícito na 

mensagem quanto do que está implícito; ele é uma interpretação do discurso produzido por 

outros, obrigando a que se leve em consideração, portanto, a subjetividade do pesquisador. 

Julgamos que esse seria o método adequado porque, de acordo com Vergara (2006), 

ele é recomendado quando é importante verificar a forma pela qual se diz alguma coisa. Uma 

vez que o nosso estudo objetivava investigar os efeitos da demissão nas necessidades 

espirituais dos ex-comissários de bordo da Varig, seria interessante verificarmos não apenas o 

que estava sendo dito pelos ex-comissários, mas a forma como estava sendo dito. Os 

componentes emocional e racional, captados nas entrevistas, são pontos importantes do nosso 

estudo, daí verificarmos a carga de razão e de emoção presente em cada depoimento. 

 

 

Neste capítulo expusemos a questão desencadeadora da pesquisa e os objetivos 

intermediários, apresentamos suposições para o nosso estudo, detalhamos o tipo de pesquisa 

utilizado, bem como o universo, a amostra e a seleção dos sujeitos. Explicamos como os 

dados foram coletados e tratados. No próximo capítulo discorreremos sobre o conceito de 

espiritualidade da forma como será tratado no presente estudo. 
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2 O QUE É ESPIRITUALIDADE E SUAS DIMENSÕES 

 

 

Neste capítulo explicitaremos o conceito de espiritualidade tal qual aplicamos no 

presente estudo. Argumentaremos que, no contexto das organizações, ao qual nosso estudo se 

aplica, espiritualidade e religião não são sinônimos. Destacaremos, também, as dimensões de 

espiritualidade que serão investigadas no presente estudo, que são o sentido de comunidade, o 

sentido de préstimo à comunidade, o trabalho com significado, a alegria no trabalho e o 

alinhamento com os valores da organização. 

 

 

2.1 Espiritualidade não é sinônimo de religião 

 

 

Autores como Ashmos e Duchon (2000), definem a espiritualidade no trabalho como 

sendo o reconhecimento de uma vida interior que alimenta e é alimentada pelo trabalho 

significativo que ocorre no contexto da comunidade. Esses autores enfatizam que a 

espiritualidade no trabalho não tem a ver com religião ou conversão, e sim com empregados 

que se compreendem como seres espirituais cujas almas necessitam de alimento no trabalho. 

Outros autores, como Rego, Pina e Cunha e Souto (2005), relacionam a espiritualidade 

nos locais de trabalho com a sensibilidade humana em relação a temas como: a justiça; a 

confiança; o tratamento respeitador e digno; a possibilidade de no trabalho ser obtido 

significado para a vida; as oportunidades de membros organizacionais desenvolverem o seu 

potencial e se realizarem como seres emocional e intelectualmente válidos, com relações 

interpessoais de cooperação e ajuda; e, finalmente, a possibilidade de os membros da 

organização se sentirem inseridos em comunidades humanas que lhes permitem satisfazer 

necessidades de afiliação e de pertencimento. 

Desse modo, a espiritualidade no local de trabalho tem como componentes básicos que 

a definem, o significado no trabalho e o sentido de comunidade, de onde derivam outras 
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dimensões como a alegria no trabalho e o alinhamento do indivíduo com os valores da 

organização. Além disso, é recorrente na literatura a respeito, a ênfase de que não se trata de 

religião. Levy (2000), por exemplo, define como um elemento chave da espiritualidade o ato 

de procurar integrar nossas experiências exteriores com nossa voz interna. Segundo ele, essa 

integração é uma etapa para a autotranscendência, sendo isto válido não importando se 

alguém é judeu, cristão, muçulmano, budista, ou agnóstico.  

Como vemos, a espiritualidade trata de coisas imateriais. Entretanto, conforme 

Waddock (apud REGO, PINA E CUNHA e SOUTO, 2005) o fato de algumas coisas serem 

do foro do “espírito”, do “coração” ou da “mente” não as torna menos reais, nem menos 

valiosas, do que os bens materiais procurados tão vigorosamente no mundo moderno, embora 

tal consciência ainda não esteja devidamente disseminada nas organizações. Autores como 

Wisely e Lynn (1994), atestam que em nossa cultura tendemos a pensar espiritualidade e vida 

organizacional como mutuamente exclusivas ou até mesmo hostis entre si. Outros, como Scott 

(1994), falam em uma “crise do espírito” ao descrever a perda da conexão com outras pessoas 

causada pela estrutura da organização e pela liderança. 

Sendo assim, torna-se pertinente a observação de Ashmos e Duchon (2000), de que 

entender espiritualidade no trabalho é reconhecer que trabalhadores são seres espirituais cujas 

almas são alimentadas ou danificadas por seu trabalho. Infelizmente, como atesta Vaill 

(2000), até mesmo nós, acadêmicos, por estarmos preocupados com comportamentos e 

atitudes que podemos medir, perdemos a necessidade espiritual e o sentimento espiritual. O 

autor também afirma que o reducionismo empurrou o espírito para fora de nossa investigação, 

embora não pudesse empurrá-lo para fora do fenômeno. 

Se analisarmos que a espiritualidade está associada a necessidades imateriais e 

intangíveis, relativas ao “espírito”, ao “coração” ou à “mente”, poderíamos supor que todos os 

seres humanos são dotados de algum grau de espiritualidade. No entanto, para Conger (1994), 

a maioria dos trabalhadores norte-americanos, estaciona sua espiritualidade na porta da frente 

dos seus locais de trabalho por entenderem que a espiritualidade pertence mais profundamente 

à igreja. O referido autor alega que, em parte, isto é reflexo da nossa longa história de separar 

o sagrado do profano, mas ele também acredita que a distinção crescente entre a religião e a 

espiritualidade na cabeça de muitas pessoas permitirá novas permutações de onde e de como a 

espiritualidade é praticada. Além disso, ele acredita que a fome crescente por comunidade 

oferece novas portas para a espiritualidade entrar e enriquecer nossos locais de trabalho. 
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2.2 Dimensões de espiritualidade 

 

 

Rego, Pina e Cunha e Souto (2005) relacionam cinco dimensões de espiritualidade nas 

organizações com três tipos de comprometimento. As cinco dimensões de espiritualidade 

contempladas por esses autores são: sentido de comunidade, alinhamento do indivíduo com os 

valores da organização, sentido de préstimo à comunidade, alegria no trabalho e 

oportunidades para a vida interior. Os três tipos de comprometimento são: normativo, 

instrumental e afetivo. 

A figura 1, a seguir, representa as cinco dimensões de espiritualidade nas 

organizações. Tais dimensões serão tratadas nas próximas seções. Quanto aos tipos de 

comprometimento, serão tratados no capítulo 3 do presente estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 As Dimensões de Espiritualidade nas organizações 
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2.2.1 Sentido de Comunidade 

 

 

As necessidades humanas de conexão, de pertencimento e de contribuição, são cada 

vez mais preenchidas no local de trabalho. Muitos autores compartilham desse raciocínio e 

apontam motivos para tal. De acordo com Rego, Pina e Cunha e Souto (2005) isso resulta do 

fato de as relações de vizinhança, a participação em grupos cívicos e a inserção nas famílias 

extensas terem vindo a perder relevância enquanto lugares em que as pessoas podem 

experimentar o sentido de pertencimento. Wisely e Lynn (1994) afirmam que apesar de, 

certamente, as igrejas e as sinagogas oferecerem uma arena crucial para conexão, muitos 

povos hoje já não participam de comunidades religiosas organizadas. Desse modo, os 

referidos autores defendem que, bem ou mal, o local de trabalho transformou-se numa arena 

essencial para a conexão com um mundo maior.  

Como vemos, esse sentido de comunidade é algo que ocorre com grupos de pessoas 

que estejam conectadas por interesses em comum, sejam eles profissionais, religiosos, 

culturais ou o que for, mas não é simplesmente isso. Para Milliman, Czaplewski e Ferguson 

(2003) a essência da comunidade é que ela envolve um sentido mais profundo da conexão 

entre as pessoas, incluindo suporte, liberdade da expressão, e se importar genuinamente. 

Podemos dizer, portanto, que os interesses em comum podem criar um ambiente de 

comunidade, mas, uma vez criado, passa a haver também uma preocupação com e entre os 

membros dessa comunidade, e não apenas com a causa que os uniu. Eles também 

compartilham experiências de vida. Sobre esse aspecto, Wisely e Lynn (1994) afirmam que 

quando nós compartilhamos histórias de falha e de perdão, nós descobrimos o quão próximo o 

nosso sentido de valor pessoal é ligado à comunidade. Por outro lado, o compartilhamento 

pessoal, especialmente de injustiças e insultos percebidos no local de trabalho, gera 

facilmente um grupo de lamento com muitas “vítimas”. Esses autores defendem ainda que 

relacionando nossas experiências, nós podemos também começar a perceber que nossa 

relação com o outro vai além das tarefas do momento ou da economia psicológica do local de 

trabalho; que nós temos algo chamado “espírito” em comum. 

Para Milliman, Czaplewski e Ferguson (2003), o sentido de comunidade do 

empregado tem relação direta com o seu comprometimento organizacional afetivo, suas 
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intenções de deixar a empresa, sua satisfação intrínseca no trabalho, o seu envolvimento na 

função e sua auto-estima de base organizacional. 

 

 

2.2.2 Alinhamento com os Valores da Organização 

 

 

Todos nós temos os nossos valores pessoais. Tais valores são adquiridos ao longo de 

nossas vidas, de acordo com nossas experiências e contam um pouco de nossa história. Esses 

valores podem ser originários de nossa família, de nossa escola, das organizações nas quais 

trabalhamos, dos nossos amigos, do lugar de onde viemos etc. Por sua vez, as organizações, 

assim como os seres humanos, também têm seus valores. É notório, no entanto, que as 

pessoas relutam bastante em contrariar os seus princípios, ou os seus valores, e que, quando o 

fazem, normalmente é com muito pesar e sofrimento. Por outro lado, a afirmação de seus 

valores perante si mesmo e aos que o cercam, costuma ser bastante prazeroso para o ser 

humano. Logo, a tendência é que o desempenho dos empregados seja melhor na medida em 

que ele identifique congruências entre os seus valores e os da organização. Para Rego, Pina e 

Cunha e Souto (2005) a dimensão “alinhamento com os valores da organização” é a que 

representa a medida em que os indivíduos sentem a congruência entre os seus valores pessoais 

e a missão ou propósito da organização. 

De acordo com Brown e Leigh (1996), quando os empregados perceberem o ambiente 

organizacional positivamente, ou seja, quando o perceberem como sendo consistente com 

seus próprios valores e interesses, estarão mais propensos a identificar seus objetivos pessoais 

com os da organização e a realizar um esforço maior para alcançá-los. 
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2.2.3 Sentido de Préstimo à Comunidade 

 

 

Conforme Rego, Pina e Cunha e Souto (2005) essa dimensão da espiritualidade inclui 

itens referentes ao sentido de que o trabalho realizado corresponde a importantes valores de 

vida do indivíduo, e, além disso, é também útil à comunidade.  

Os empregados necessitam de um sentido para o seu trabalho, caso contrário ele tende 

a se tornar mais cansativo e enfadonho. É muito mais estimulante saber que o nosso trabalho 

é, de alguma forma, útil, que tem algum valor prático para alguém. Isso nos faz sentir mais 

importantes e torna o nosso trabalho mais valioso e estimulante. Milliman, Czaplewski e 

Ferguson (2003) dizem que ter um sentido profundo do significado e da finalidade do trabalho 

de cada um é um aspecto fundamental da espiritualidade no trabalho. Rego, Pina e Cunha e 

Souto (2005) afirmam que a dimensão “trabalho com significado” representa o grau em que 

os indivíduos experimentam um sentimento profundo de sentido e propósito na realização de 

seu trabalho. Para esses autores, os seres humanos se interessam por outras coisas além de 

“fazer dinheiro”; procuram também no trabalho, a obtenção de significado para a vida. 

Podemos assim, perceber que o significado do trabalho influencia o desempenho do 

empregado. Segundo Milliman, Czaplewski e Ferguson (2003) o trabalho com significado 

explica o comprometimento, a satisfação, o envolvimento na função e a auto-estima. Desse 

modo, parece ser desejável aumentar o significado percebido do trabalho, mas como fazer 

isso? Brown e Leigh (1996) sugerem que tal aumento pode ocorrer em decorrência da crença 

de que a organização aprecia e reconhece os esforços e contribuições pessoais. Esses autores 

destacam, também, que o trabalho desafiador tem maior probabilidade de ser percebido como 

mais significativo, além de induzir os empregados a investirem quantidades maiores de seus 

recursos físicos, cognitivos e emocionais em seu trabalho. Hackman e Oldham (apud 

MILLIMAN, CZAPLEWSKI E FERGUSON, 2003: 431) afirmam que o trabalho interessante 

e desafiante é negativamente relacionado com a rotatividade e o absenteísmo. 
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2.2.4 Alegria no Trabalho 

 

 

Para Rego, Pina e Cunha e Souto (2005) essa dimensão engloba os itens relacionados 

com o sentido de alegria e de prazer no trabalho. 

A dimensão captura o sentimento do empregado em relação ao seu trabalho: se gosta 

do que faz, se está satisfeito, e se na maior parte do tempo, sente prazer no trabalho. É 

verificada, sobretudo, quando o empregado não enxerga o seu trabalho como uma estrita 

obrigação.  

 

 

2.2.5 Oportunidade para a Vida Interior 

 

 

De acordo com Rego, Pina e Cunha e Souto (2005), essa dimensão abrenge itens 

referentes ao modo pelo qual a organização respeita a espiritualidade e os valores espirituais 

do indivíduo. Já Milliman, Czaplewski e Ferguson (2003) definem essa dimensão como auto-

estima de base organizacional (organization-based self-esteem). Para eles, a dimensão se 

refere à medida em que os indivíduos acreditam satisfazer suas necessidades espirituais no 

trabalho e têm um sentimento de adequação pessoal em suas organizações. Esses autores 

argumentam que empregados com alto grau de auto-estima de base organizacional estão 

satisfeitos com sua função na companhia e, além disso, se vêem como importantes, 

respeitados e valiosos em sua organização. 

 

 

Nesse capítulo discutimos o conceito de espiritualidade no contexto organizacional, 

argumentamos que, em tal contexto, espiritualidade não tem, necessariamente, relação com 

religião. Relatamos as cinco dimensões de necessidades espirituais dos indivíduos que serão 
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verificadas em nosso estudo: sentido de comunidade, alinhamento com os valores da 

organização, sentido de préstimo à comunidade, alegria no trabalho e oportunidade para a 

vida interior. A literatura aponta relação entre espiritualidade e comprometimento (ALLEN e 

MEYER, 2005; MILLIMAN, CZAPLEWSKI e FERGUSON, 2003; REGO, PINA E 

CUNHA e SOUTO, 2005; REGO e SOUTO, 2004). No próximo capítulo, trataremos do 

conceito de comprometimento. 
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3 O QUE É COMPROMETIMENTO 

 

 

Neste capítulo trataremos do conceito de comprometimento. Destacaremos, também, 

os três tipos de comprometimento que serão investigados no presente estudo, a saber: 

normativo, instrumental e afetivo. 

Aparentemente, poderíamos dizer que os bons empregados são aqueles com um forte 

sentido de comprometimento com a sua empresa, o que nos levaria a crer que alguns 

empregados não são comprometidos com a empresa e por isso apresentam desempenho 

inferior aos demais. Na verdade, todos os empregados são, de alguma forma, comprometidos 

com a empresa; o que varia é o tipo de comprometimento e sua intensidade. Allen e Meyer 

(1996) definem comprometimento organizacional como uma ligação psicológica entre o 

empregado e sua organização, ligação essa que diminui a probabilidade de que o empregado 

voluntariamente a deixe. 

O tipo e a intensidade do comprometimento com a organização trazem conseqüências 

comportamentais. Segundo Meyer e Herscovitch (2001) tais conseqüências incluem baixa 

rotatividade, absentismo reduzido, e melhora no desempenho e no comportamento 

organizacional do empregado.  

Quanto ao tipo de comprometimento, Allen e Meyer (1996) os rotulam de 

“compromisso afetivo”, “compromisso de continuação” e “compromisso normativo”. 

Segundo tais autores, o empregado pode apresentar uma ou mais dessas tendências em seu 

comprometimento, ou seja, o empregado pode, por exemplo, apresentar uma tendência a 

desenvolver um “compromisso afetivo” e também uma tendência a desenvolver 

“compromisso de continuação”. Cabe destacar que outros autores utilizam a terminologia 

“comprometimento” ao invés de “compromisso”, e que o compromisso de continuação, é 

também conhecido como compromisso instrumental. 

De acordo com Allen e Meyer (1996: 253), comprometimento afetivo se refere à 

identificação, participação, e adesão emocional à organização. Comprometimento de 

continuação (também conhecido como instrumental) se refere ao tipo de comprometimento 

que é baseado no reconhecimento, pelo empregado, dos custos associados à saída da 
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organização. Já o comprometimento normativo é baseado em um sentido da obrigação em 

relação à organização. 

Embora esse modelo tridimensional seja bastante aceito e disseminado, já há quem o 

questione. De acordo com Rego e Souto (2004), há certo desacordo sobre se o 

comprometimento afetivo e o normativo devem ser tomados como componentes diferentes. 

Ainda de acordo com esses autores, há divergências, também,  em torno da questão de se 

saber se o comprometimento instrumental deve ser considerado um constructo unidimensional 

ou dividido em duas dimensões: a percepção de sacrifícios causados pela saída da organização 

e a percepção de ausência de alternativas atrativas de emprego fora da atual organização. 

Porém, os autores reconhecem que, apesar disso, a tendência dominante é a de apoiar 

genericamente o modelo tridimensional. 

Sobre as características dos tipos de comprometimento, Rego, Pina e Cunha e Souto 

(2005) afirmam que, sendo o “empenhamento” afetivo baseado num vínculo emocional à 

organização, é provável que as pessoas mais afetivamente empenhadas sejam mais motivadas 

para contribuir para o desempenho da organização, apresentem menos rotatividade e menor 

absenteísmo. Quanto aos empregados com mais forte laço instrumental, esses autores 

acreditam que eles não sintam qualquer propensão para facultarem à organização algo além 

do que estão estritamente obrigados. Além disso, esses autores argumentam que, se este for o 

laço preponderante, é possível que os indivíduos adotem atitudes e ações negativas para a 

organização, como o absenteísmo e outros comportamentos retaliatórios. Com relação àqueles 

empregados que sentem obrigações e deveres de lealdade para com a organização, 

apresentando, portanto, um laço normativo, esses autores acreditam ser provável que eles 

tendam a adotar comportamentos organizacionalmente positivos, mas sem o mesmo 

entusiasmo e envolvimento produzidos por aqueles que apresentam um “empenhamento” 

afetivo. Como conseqüência disso, os resultados organizacionais positivos obtidos pelos 

empregados com forte laço normativo tendem a ser menos notórios do que os daqueles que 

apresentam forte laço afetivo. 

É possível, com vimos, que os tipos de comprometimento se misturem de alguma 

forma, mas também é muito provável que algum dos três tipos deva ser mais marcante em 

cada empregado. Determinadas atitudes da empresa podem favorecer o desenvolvimento de 

certo tipo de comprometimento do funcionário, mas isso depende também, em grande medida, 

da forma como tais atitudes são percebidas pelo empregado. 
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De acordo com Rego e Souto (2004), algumas atitudes da empresa, que os referidos 

autores chamam de antecedentes, explicam o tipo de comprometimento. Segundo eles, 

antecedentes como a liderança transformacional, o apoio organizacional, o apoio do 

supervisor e dos colegas, a recepção de feedback relativo ao desempenho, as funções 

desafiantes, a percepção de que os valores organizacionais têm orientação humanista e 

visionária, a percepção de que as organizações são socialmente responsáveis e a percepção de 

justiça, estão entre os antecedentes que melhor explicam o comprometimento normativo e, 

sobretudo o afetivo. Ainda segundo esses autores, a maior parte desses antecedentes 

correlaciona-se de forma nula ou negativa com o comprometimento instrumental.  

 

 

3.1 Comprometimento Normativo 

 

 

Nas palavras de Allen e Meyer (1996: 253): “o compromisso normativo se refere ao 

compromisso baseado em um sentido da obrigação em relação à organização”. Esses autores 

também alertam para o fato de que, embora o compromisso afetivo e o normativo tenham 

diversos fatores comuns, o último é claramente distinguível do compromisso afetivo e do de 

continuação. 

Para Rego, Pina e Cunha e Souto (2005:9):  

“O empenhamento normativo tende a desenvolver-se quando o colaborador 
internaliza as normas da organização através da socialização, recebe benefícios que 
o induzem a atuar reciprocamente ou estabelece com a organização um contrato 
psicológico”. 

 

Esses autores relatam, ainda, situações que podem fazer com que o empregado 

desenvolva o dever de lealdade à organização. Segundo eles, isso pode ocorrer quando o 

empregado se sente satisfeito no trabalho, justiçado e apoiado, quando percebe que a 

organização fomenta valores que ele próprio perfilha, quando verifica que os seus líderes são 

de confiança, e quando percebe nas políticas de recursos humanos adotadas pela organização 

a sua valorização como pessoa e não como mero instrumento ou recurso. 
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3.2 Comprometimento Instrumental 

 

 

O comprometimento instrumental, também chamado de comprometimento de 

continuação, é definido por Allen e Meyer (1996: 253) como o compromisso baseado no 

reconhecimento pelo empregado dos custos associados com a saída da organização. De 

acordo com esses autores, os empregados com forte compromisso de continuação, então, 

permanecem na organização porque têm que fazer assim. 

Conforme Rego, Pina e Cunha e Souto (2005: 9), o “empenhamento” instrumental 

desenvolve-se não somente quando o indivíduo reconhece que, se sair da organização, perderá 

os investimentos nela feitos, mas também quando não tem alternativas atrativas de emprego 

em outras organizações. Esses autores consideram também, ser possível que o empregado se 

sinta instrumentalmente ligado à organização quando se sente insatisfeito, injustiçado, 

impossibilitado de desenvolver o seu potencial e esteja realizando trabalho rotineiro e não 

desafiante. 

De acordo com Meyer e Herscovitch (2001), o compromisso da continuação é 

caracterizado pela percepção de que seria caro interromper um curso de ação. Segundo os 

referidos autores, concorda-se geralmente que o compromisso da continuação se desenvolve 

quando uma pessoa faz investimentos, ou apostas, que seriam perdidas se essa pessoa decidir 

interromper a atividade. No entanto, esses autores relatam que não há concordância geral de 

que o compromisso baseado na ameaça da perda de investimentos seja o mesmo que o 

baseado na falta percebida de alternativas como proposto, segundo eles, por Meyer e Allen. 

Para Meyer e Herscovitch (2001), o compromisso instrumental difere dos demais não 

somente nos termos da base para a aceitação da influência, mas também em sua relação com a 

rotatividade. Além disso, o fato de o compromisso instrumental ser relacionado mais 

positivamente do que negativamente com a rotatividade, aliado ao fato de que o compromisso 

organizacional é geralmente considerado como redutor da probabilidade de rotatividade, fez 

com que se levantassem algumas questões sobre se o compromisso instrumental pode ser 

considerado uma forma de compromisso organizacional. 
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3.3 Comprometimento Afetivo 

 

 

Nas palavras de Allen e Meyer (1996: 253):  

“O comprometimento afetivo se refere à identificação, à participação, e à adesão 
emocional à organização. Assim, os empregados com forte comprometimento 
afetivo ficam na organização porque querem fazer assim”.  

 

De acordo com Rego, Pina e Cunha e Souto (2005: 9), o comprometimento afetivo se 

desenvolve quando o colaborador se envolve e/ou reconhece o valor e/ou deriva a sua 

identidade da associação com a organização. Esses autores prosseguem dando exemplos de 

quando estes efeitos podem ser alcançados. Segundo eles, isso pode ocorrer quando o 

colaborador sente que a organização o trata de modo justo, respeitador e apoiante, quando ele 

tem confiança na organização e nos seus líderes, quando ele obtém satisfação no trabalho, 

quando considera que os valores da organização têm uma orientação humanizada, quando 

sente que existe congruência entre os seus objetivos e os da organização e, finalmente, quando 

a organização é uma boa cidadã e assume comportamentos socialmente responsáveis. Já 

Meyer e Herscovitch (2001) defendem que contribuirão para o desenvolvimento do 

compromisso afetivo quaisquer variáveis, pessoais ou situacionais, que aumentarem a 

probabilidade de um indivíduo: (a) se envolver em um curso de ação; (b) reconhecer o valor 

da associação com uma entidade ou a perseguição de um curso de ação; (c) derivar sua 

identidade da associação com uma entidade, ou de trabalhar para um objetivo.  

Segundo Meyer e Herscovitch (2001), as medidas do compromisso afetivo com o 

trabalho se correlacionam não somente com uma medida de comportamento focal, mas 

também com medidas de comportamentos que vão além dos limites especificados, como, por 

exemplo, persistência, inovação e desenvolvimento da estratégia. 

 

 

Nesse capítulo fizemos uma exposição sobre o conceito de comprometimento e 

detalhamos os três tipos de comprometimento passíveis de serem identificados na amostra 

deste estudo. No próximo capítulo abordaremos o interesse pela espiritualidade. 
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4 POR QUE O INTERESSE PELA ESPIRITUALIDADE? 

 

 

Neste capítulo, apresentaremos os motivos pelos quais a questão da espiritualidade 

passou a despertar interesse nos estudos organizacionais. Primeiramente vamos expor o 

surgimento do tema, e argumentaremos, também, como a espiritualidade afeta o 

comprometimento. Em seguida, abordaremos as organizações autentizóticas, e, finalmente, 

abordaremos as conseqüências da espiritualidade, ou da falta dela, nas organizações. 

 

 

4.1 Como surgiu o tema Espiritualidade nas Organizações? 

 

 

Rego, Pina e Cunha e Souto (2005) atestam que, sobretudo na última década, o fato 

de, dificilmente, acreditarmos na realidade de coisas que não podem ser empiricamente 

medidas, tocadas, provadas ou vistas, vem sofrendo alterações notórias. Esses autores 

destacam que a espiritualidade vem adquirindo crescente visibilidade nos estudos 

organizacionais e no “modo de vida” de muitos práticos. Eles também citam exemplos como 

o da experiência de Delbecq com a intensa espiritualidade dos executivos seniores de Silicon 

Valley e com a sua generosidade provinda da riqueza das suas vidas interiores; o Maharishi 

Corporate Development Program desenvolvido pelo movimento transcendental, a fundação 

da associação profissional designada The Association for Spirit at Work em 1993 por Judith 

Neal; e o Seminar in Spiritulity and Business Leadership, desenvolvido na Santa Clara 

University. 

Esse movimento para a inclusão da espiritualidade nos locais de trabalho também foi 

observado por Tischler (1999), que foi outro autor a citar como exemplo o Maharishi 

Corporate Development Program, desenvolvido pelo movimento transcendental de 

meditação. Ele também fala sobre outros fatores que demonstram esse movimento, como o 

crescimento do número de conferências sobre espiritualidade em negócios -  que, segundo ele, 
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foi de nenhum para quase uma dúzia por ano nos Estados Unidos somente em 1998, e 

diversos pelo resto do mundo – e a proliferação dos livros sobre crescimento pessoal e 

espiritualidade. Tischler enfatiza ainda, que a parte notável desta tendência é o movimento 

que muitos fizeram saindo de um foco exclusivo no crescimento pessoal e individual para 

trazer este crescimento para dentro do local de trabalho e para a transformação corporativa 

usando temas ou princípios similares.  

De acordo com Rego, Pina e Cunha e Souto (2005) os seres humanos são seres 

complexos, compostos de razão, emoção e espírito, mas durante muito tempo apenas a razão 

teve atenção das investigações e a ações nas organizações. Não se levou em conta que as 

pessoas não se desprendem de suas emoções durante o tempo de trabalho. No entanto, 

segundo esses autores a realidade hoje é outra, o que pode ser constatado pela existência de 

inúmeros estudos, livros, workshops e conferências sobre inteligência emocional,  que 

ilustram claramente esses desenvolvimentos nos espaços acadêmico e empresarial.  

Conforme Ashmos e Duchon (2000) demonstram em relação às corporações 

americanas, vários fatores em nossa sociedade podem explicar o interesse crescente na 

espiritualidade no trabalho, deles, destacamos os seguintes: 

• O downsizing, a reengenharia, e as dispensas da década passada, que 

transformaram o local de trabalho americano em um ambiente onde os 

trabalhadores estão desorganizados e os salários estão cada vez mais injustos. 

• O declínio das vizinhanças, das igrejas, de grupos civis, e de grandes famílias 

como os lugares principais para se sentir conectado, tem feito com que o local 

de trabalho seja visto mais freqüentemente como a primeira fonte de 

comunidade para muitas pessoas. 

• A curiosidade e a crescente aceitação de culturas da beira do Pacífico e 

filosofias orientais, tais como o Zen Budismo e o Confucionismo, que 

incentivam a meditação e forçam valores tais como a lealdade aos seus grupos 

e o encontro do seu centro espiritual em qualquer atividade. 

• A pressão da competição global fez alguns líderes organizacionais 

reconhecerem que a criatividade do empregado necessita uma maior expressão 

no trabalho, e que essa expressão é difícil quando o próprio trabalho não é 
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significativo. Nas palavras de Perelman: “finalmente, a combinação da cabeça 

e do coração será uma vantagem competitiva” (PERELMAN apud ASHMOS 

e DUCHON, 2000: 134 e 135). 

É interessante, também, analisarmos a contribuição de Tischler (1999), que sugere 

uma hierarquia de necessidades humana no nível social. Segundo ele, a revolução industrial 

produziu uma prosperidade difundida, que fez com que grande parcela da população se 

tornasse livre da necessidade de focalizar quase exclusivamente as necessidades físicas e de 

segurança para a sobrevivência. Isso permitiu que a sociedade como um todo pudesse se 

mover no sentido de focalizar necessidades mais elevadas: social, estima, e auto-reciclagem, 

incluindo a espiritualidade. O referido autor afirma que esse fenômeno ocorreu largamente 

nos Estados Unidos e nos países economicamente desenvolvidos da Europa. 

 

 

4.2 Como a Espiritualidade afeta o comprometimento? 

 

 

O modelo proposto por Milliman, Czaplewski e Ferguson (2003: 430) relaciona três 

dimensões da espiritualidade do local de trabalho, a saber: (a) o propósito no trabalho de cada 

um, conhecido como “trabalho significativo”, em nível individual; (b) o “sentido da 

comunidade”, em nível do grupo e; (c) o “alinhamento com os valores da organização” e sua 

missão, em nível organizacional, com cinco variáveis organizacionais do comportamento: 

compromisso organizacional, intenção de parar, satisfação intrínseca no trabalho, 

envolvimento no trabalho e auto-estima de base organizacional. 

As variáveis compromisso organizacional e intenção de parar estão relacionadas entre 

si, porque ambas envolvem a maneira pela qual os indivíduos percebem seu relacionamento 

com sua organização atual. Essas duas variáveis estão fortemente relacionadas com a baixa 

rotatividade (MILLIMAN, CZAPLEWSKI e FERGUSON, 2003). 

As variáveis satisfação intrínseca no trabalho e envolvimento no trabalho estão 

relacionadas com a maneira pela qual o empregado percebe sua experiência de trabalho em 
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sua organização atual (MILLIMAN, CZAPLEWSKI e FERGUSON, 2003). A satisfação 

intrínseca no trabalho envolve elementos como a realização, a responsabilidade, o avanço e o 

crescimento (HERZBERG et al. apud MILLIMAN, CZAPLEWSKI e FERGUSON, 2003). 

A variável auto-estima de base organizacional se refere ao grau em que os indivíduos 

acreditam que satisfazem às suas necessidades e têm um sentido de adequação pessoal em 

suas organizações. Os empregados apresentam elevada auto-estima de base organizacional 

quando estão satisfeitos com seu papel organizacional e se vêem como importantes, 

significativos, respeitados, e de valor dentro de sua organização (MILLIMAN, 

CZAPLEWSKI e FERGUSON, 2003). 

Quanto aos tipos de comprometimento, de acordo com Allen e Meyer (1996: 263) 

espera-se que: (a) o comprometimento afetivo tenha relação com experiências de trabalho e 

características da organização que fazem com que o empregado se sinta “psicologicamente 

confortável”; (b) que o compromisso de continuação, ou instrumental, se desenvolva baseado 

no reconhecimento do empregado dos investimentos que fez na organização (por exemplo, 

tempo e esforço, contribuições de pensão) e/ou na falta de alternativas de emprego 

comparáveis; (c) e, finalmente, espera-se que o compromisso normativo se desenvolva 

baseado nas experiências de socialização no começo da vida do indivíduo que incentivam o 

compromisso sustentado com um empregador. 

No tocante aos líderes, é necessário que tenham uma postura diferenciada para 

promoverem a espiritualidade em seu local de trabalho e entre seus seguidores, pois de acordo 

com a contribuição de Kanungo e Mendonça (1994), um líder espiritualmente guiado se 

envolve no que eles chamariam de poder socializado ao invés de personalizado. Esses autores 

asseveram que o poder socializado é o uso do poder a serviço de outro, e não puramente para 

benefício próprio, como no caso do poder personalizado. Eles também defendem que, embora 

a liderança possa assumir várias formas, tais como a liderança participativa ou carismática ou 

transformadora, a dimensão espiritual só vem à tona quando a liderança assume uma forma 

mais verdadeiramente transformadora. 

Outros autores, no entanto, dão menos importância ao papel do líder nesse processo, 

defendem que o compromisso com a organização deve ser mais relacionado às ações positivas 

da parte da organização do que aos atos discricionários positivos atribuíveis a outros focos, 

tais como o supervisor (REICHERS apud SETTON, BENNETT e LIDEN, 1996). Já Settoon, 
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Bennett  e Liden (1996: 224), defendem que o desempenho do subordinado em termos do 

comportamento esperado e do “extra” ou do comportamento cidadão é diretamente 

proporcional aos relacionamentos ou às trocas entre supervisores e subordinados baseados na 

confiança e na lealdade mútuas, afinidade interpessoal, e respeito mútuo. No entanto, esses 

autores também afirmam que quando a troca do líder-membro e o suporte organizacional 

percebido são examinados dentro do mesmo estudo, o suporte organizacional percebido é 

dominante sobre a troca do líder-membro na explicação da variação do compromisso 

organizacional. 

Os empregados podem desenvolver bons relacionamentos de troca não apenas com os 

líderes-membro, mas também com membros da equipe, pessoas de outras partes da 

organização e até mesmo de fora da organização. Cada um destes relacionamentos pode 

influenciar comportamentos e atitudes além do desempenho e da cidadania, tal como a 

satisfação no trabalho, a satisfação dos colegas de trabalho, a redução da rotatividade e do 

absentismo (SETTOON, BENNETT e LIDEN, 1996). 

 

 

4.3 As Organizações Autentizóticas 

 

 

De acordo com a definição proposta por Rego e Souto (2004: 31), empresas 

autentizóticas são: 

“Aquelas que ajudam os colaboradores a estabelecer um equilíbrio entre a vida 
pessoal e a organizacional. Elas são um antídoto para o estresse vigente em muitas 
organizações modernas e proporcionam às pessoas a oportunidade de atenderem os 
sete sentidos que compõem a existência humana e profissional: de propósito, de 
autodeterminação, de impacto, de competência, de pertencimento, de prazer e 
alegria, e de significado”. 

 

Com o intuito de caracterizar uma organização autentizótica, Rego (apud REGO e 

SOUTO, 2004: 33) chegou a uma estrutura com seis dimensões. São elas: 
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• Espírito de camaradagem: contempla o sentido de pertencimento contemplado 

nas “organizações autentizóticas”, o espírito de camaradagem e o orgulho, 

presentes nas “melhores empresas para se trabalhar”, o apoio dos colegas, a 

orientação para a equipe, o sentido de pertencimento, o sentido de vizinhança e 

o sentido de coletivismo, presentes no “sentido psicológico de comunidade de 

trabalho”. 

• Comportamento respeitador de parte dos superiores: contempla o respeito, a 

justiça e a credibilidade presentes nas “melhores empresas para se trabalhar” e 

alguns traços do sentido de autodeterminação presente nas “organizações 

autentizóticas”. 

• Oportunidade de aprendizagem e desenvolvimento pessoal: contempla o 

sentido de competência, o sentido de significado e o sentido de impacto 

contemplados nas “organizações autentizóticas” e o respeito presente nas 

“melhores empresas para se trabalhar”. 

• Equidade: contempla os sentidos de pertencimento e de propósito impregnados 

nas “organizações autentizóticas” e o respeito e a justiça presentes nas 

“melhores empresas para se trabalhar”. 

• Conciliação entre as vidas pessoal e profissional: contempla o respeito 

característico das “melhores empresas para se trabalhar”, assim como o cerne 

conceitual das “empresas amigas da família”. 

• Sentido de autodeterminação: contempla o sentido homônimo das 

“organizações autentizóticas”. 
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4.4 As conseqüências da Espiritualidade para as Organizações 

 

 

Pelo que foi visto até esse momento, acreditamos que as empresa que atendam, ou 

procurem atender, às necessidades espirituais dos seus empregados, sejam, de alguma forma, 

recompensadas positivamente em seus resultados. Por outro lado, é de se esperar que aquelas 

empresas que não possuem essa consciência tenham algumas desvantagens ou tenham alguns 

problemas inexistentes nas empresas “autentizóticas” ou “espiritualmente responsáveis”. 

Vimos anteriormente que a espiritualidade afeta o comprometimento. Nesta seção, traremos 

maiores desdobramentos sobre tais comprometimentos.  

De acordo com Rego, Pina e Cunha e Souto (2005), quando o trabalho não é 

significativo, a criatividade não flui, o comprometimento e a motivação para o trabalho são 

menores e a cooperação, bem como o espírito de equipe são penalizados. Além disso, esses 

autores afirmam que os níveis de estresse são mais elevados, podendo, conseqüentemente, 

gerar acidentes de trabalho, erros decisórios e problemas de saúde física e psicológica. A 

identificação dos indivíduos com a organização é menor, o que pode refletir-se no modo como 

se pronunciam externamente acerca da sua organização e, por conseguinte, na reputação 

organizacional. Outro problema é a redução do potencial atrativo para recrutar e selecionar 

bons candidatos devido ao fato de que os talentos provavelmente abandonam a empresa, e, 

finalmente, a lealdade organizacional é menor (REGO, PINA e CUNHA e SOUTO, 2005). 

Em contrapartida, as vantagens apontadas por Rego, Pina e Cunha e Souto (2005) para 

as organizações que criam espaços espiritualmente ricos, é que os seus membros, em 

retribuição à satisfação de suas necessidades espirituais, ao sentido de segurança psicológica e 

emocional que experimentam, ao sentimento de valorização como seres intelectual, emocional 

e espiritualmente válidos e aos sentidos de propósito, de autodeterminação, de alegria e de 

pertencimento experimentados, desenvolvem maior ligação afetiva com a organização e 

sentem o dever de responder reciprocamente, de serem mais leais, mais dedicados e mais 

produtivos. 

Alguns pontos interessantes a esse respeito são apontados por Brown e Leigh (1996). 

Segundo eles, quando os empregados percebem o ambiente organizacional positivamente, ou 
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seja, quando enxergam consistência de tal ambiente com seus próprios valores e interesses, 

estarão mais propensos a identificar seus objetivos pessoais com os da organização e a 

realizar um esforço maior para alcançá-los. Além disso, a crença de que a organização aprecia 

e reconhece os esforços e contribuições pessoais, tende a aumentar o significado percebido do 

trabalho, e quando os empregados acreditam que estão contribuindo significativamente para 

os objetivos organizacionais, estarão mais propensos a se envolverem mais em seus trabalhos. 

Outro fator que, segundo Brown e Leigh (1996), pode aumentar o significado 

percebido da experiência de trabalho é o trabalho desafiador, que induz os empregados a 

investirem quantidades maiores de seus recursos físicos, cognitivos e emocionais em seu 

trabalho e aumenta a probabilidade de se obter um maior significado percebido da experiência 

de trabalho. O estudo desses autores demonstrou uma série importante de ligações que 

relacionam o clima psicológico e o envolvimento no trabalho com o desempenho no trabalho. 

Também indicou que um ambiente organizacional que seja percebido como psicologicamente 

seguro e significativo tem relação direta com o envolvimento no trabalho e indireta com o 

esforço e o desempenho no trabalho. 

Falando sobre a hipótese do “sofrimento organizacional”, sem citar claramente o tema 

da espiritualidade, Nogueira (2003) faz observações interessantes e relevantes sobre as 

organizações. Para ele, vencem as empresas que conseguem provocar a motivação em seu 

pessoal, atingir novos padrões de identidade coletiva, promover arranjos hierárquicos 

inovadores e, sobretudo, pôr em prática idéias e iniciativas integradoras. De acordo com ele, 

estratégias capazes de gerar laços afetivos, relações de identidade e espírito de equipe 

poderiam, além de levar os indivíduos a compartilhar universos simbólicos integradores, 

promover, a partir daí, a própria reposição ativa das organizações e o alcance de índices mais 

elevados de êxito e satisfação. O referido autor, no entanto, se mostra cético quanto à 

ocorrência disso. Segundo ele, o que vigora hoje no mundo dos negócios, onde impera a 

concorrência e preponderam a incerteza, a instabilidade e a pressão, é um taylorismo meio 

dissimulado, pois, na prática, se a questão é o máximo de eficiência e produtividade, é bem 

melhor apostar na “gestão científica” e no sistema do que nas pessoas, e o que acaba 

vigorando é a preocupação em otimizar a produção. 
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Nesse capítulo abordamos o interesse pela espiritualidade. Expusemos como se deu o 

surgimento do tema nas organizações. Abordamos, também, como a espiritualidade afeta o 

comprometimento. A maneira pela qual o empregado percebe a espiritualidade na empresa, 

afeta o tipo de comprometimento que ele desenvolverá em relação a ela. Discorremos, 

também, sobre as organizações autentizóticas, tendo apresentado seu conceito e suas 

principais características. Finalmente, apontamos algumas conseqüências da espiritualidade 

para as organizações. No próximo capítulo vamos expor os motivos que nos levaram a 

escolher a Varig como objeto de nosso estudo. 
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5 POR QUE A VARIG? 

 

 

Neste capítulo, explicaremos os motivos que nos levaram a escolher a Varig para o 

presente estudo. Primeiramente, apresentaremos algumas características peculiares da Varig. 

Em seguida, exporemos sobre o orgulho que os funcionários, os clientes e os brasileiros em 

geral, demonstravam pela Varig. Explicitaremos os traços de espiritualidade na empresa, e, 

finalmente, faremos considerações sobre o rompimento do laço, representado pela demissão 

de 5.500 funcionários. 

 

 

5.1 Características da Empresa 

 

 

Ao longo de quase 80 anos de existência, a Varig conquistou um prestígio muito 

grande, especialmente entre os brasileiros, que, como veremos mais adiante, demonstraram 

em vários momentos, um orgulho muito grande da empresa.  

Uma das características mais marcantes da empresa era a representação do país no 

exterior. Essa característica pode ter sido adquirida graças à falência da Panair do Brasil, pois, 

de acordo com Monteiro (2000: 42), a influência do então líder da Varig, Ruben Berta, no 

trato com os chefes políticos nacionais, influiu para que em seguida ao golpe de 64 se desse a 

decretação da falência da Panair do Brasil pelo governo Costa e Silva, evento que, segundo o 

referido autor, oficializou a Varig como “empresa de bandeira” do Brasil. A partir desse 

evento, a Varig deteve o monopólio das rotas internacionais do país, o que só foi modificado 

em 1990, quando Fernando Collor de Mello chega à Presidência da República e abre o 

mercado da aviação para as rotas internacionais (VEJA, 2006). No entanto, o fato é que, como 

atesta Monteiro (2000: 41): “A Varig foi hábil no sentido de construir junto à sociedade 

brasileira uma imagem de empresa ligada aos interesses do país, ou pelo menos de suas 

elites”. De fato, a empresa parece ter assimilado muito bem o papel de representante nacional, 
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e conseguiu disseminar tal papel não apenas entre os seus funcionários, como também entre 

os brasileiros em geral, que, de alguma forma, enxergavam nela uma parte do Brasil da qual 

deveriam se orgulhar. Como expressão desse sentimento, cabe destacar as observações de 

Fernando Hupsel, no guia aeronáutico de fevereiro de 1989 (HUPSEL apud XAUSA, 1993: 

47): 

“Em qualquer lugar onde chegam seus aviões, onde mantém os seus serviços, onde 
opera, a VARIG marca, com seu prestígio, com sua categoria, com sua classe, sua 
qualidade, a presença de um Brasil dignificante, progressista, que se faz merecedor 
de respeito, de admiração...”. 

 

Outra característica da empresa é enfatizada por Xausa (1993), que afirma ser a Varig 

mais do que uma organização na comunidade em que se situa; na verdade, ela é uma 

instituição. A referida autora define a empresa dessa forma por entender que ela: (a) significa 

algo; (b) é produto de necessidades sociais; (c) é alvo de expectativas e de desejos; (d) é um 

ponto de referência quando se fala em aviação comercial e quando se exemplifica qualidade 

de produto ou mesmo quando se quer identificar uma faceta do Brasil. Ainda de acordo com 

essa autora, a Varig já nasceu como instituição porque já nasceu com um sentido próprio e 

com um sentido voltado para atender às expectativas e necessidades da comunidade.  

Outra peculiaridade importante está na forma como a empresa estruturou o seu 

controle acionário. Desde 1945 a empresa passou a ficar nas mãos dos próprios funcionários, 

o que foi feito por meio da criação de uma fundação: A Fundação dos Funcionários da Varig, 

que posteriormente passou a se chamar Fundação Ruben Berta (XAUSA, 1993). Este fato é, 

para alguns críticos, um dos principais e mais básicos motivos pela queda da empresa. 

Reportagem publicada na imprensa eletrônica dá conta de que um dos ex-presidentes da 

companhia, Ozires Silva, declarou que os funcionários não permitiam demissões ou ajustes e 

classificou de “proféticas” as palavras de Ruben Berta, o qual dizia, quando da criação da 

fundação, que a Varig só cairia se os seus empregados assim deixassem (LOBATO e LAGE, 

2006).  Em 2005, a justiça afastou a Fundação Ruben Berta da gestão da Varig (VEJA, 2006).  

Alguns autores identificam, no entanto, outras características da empresa como 

possíveis fontes de sua queda. Características como o conservadorismo, a desatualização e a 

falta de visão estratégica, podem ter contribuído em muito nesse aspecto, pois conforme 

Russo (1998), as crises pelas quais a Varig havia passado não teriam acontecido se as pessoas 

estivessem preparadas para responder às demandas do ambiente. Para esse autor, o ambiente 
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havia mudado e os gerentes continuavam a atuar dentro de um mesmo padrão de respostas. O 

referido autor também asseverava que o desenvolvimento de pessoas não fazia parte da 

cultura da empresa, tal desenvolvimento era uma competência que somente os gerentes da 

Varig considerados excelentes possuíam, esse autor afirmava ainda, que a empresa deveria se 

utilizar desta competência no futuro. 

Monteiro (2000), contrariando um pouco o conservadorismo apontado por Russo 

(1998), destaca como característica da empresa sua grande articulação política, pois segundo 

ele, a Varig criou uma imagem de “empresa do país”, na medida em que ganhou legitimidade 

com os governantes da época, quaisquer que fossem suas orientações político-ideológicas. 

Esse autor relata que Ruben Berta, mesmo sendo próximo de João Goulart e de Leonel 

Brizola, articulou-se rapidamente com os lideres do golpe contra o primeiro, e com isso abriu 

caminho para que a Varig se tornasse um instrumento da política aeronáutica dos governos 

militares. 

A seriedade e a credibilidade da empresa também eram características marcantes, 

consolidadas ao longo de seus quase 80 anos. Uma frase do então presidente Getulio Vargas, 

em conversa com uma companhia de aviação norte-americana, assegurando a seriedade da 

empresa é bastante emblemática para descrevê-la. A frase foi a seguinte: “No Brasil, só 

existem duas coisas cuja seriedade é absolutamente inquestionável: A Varig e o Jogo do 

Bicho” (SMIDT e CHRISTENSEN apud XAUSA, 1993: 34). Observa-se por esta afirmação, 

proferida pelo então presidente da república, que a  empresa inspirava maior seriedade e 

credibilidade do que o próprio país, pois a única coisa comparável em termos de seriedade era 

algo que estava no campo da contravenção, sendo por vezes duramente reprimido pelo estado. 

Repare-se que nenhuma instituição pública serviu como base de comparação.  

 

 

5.2 O Orgulho da Varig 

 

 

A Varig durante muitos anos foi motivo de orgulho para os funcionários, clientes e 

brasileiros em geral. Esse orgulho pode ser reflexo de como a empresa representava o país no 
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exterior, da seriedade, credibilidade e confiança que ela conquistou ao longo de sua história, 

da qualidade de seus serviços e da cordialidade de seu atendimento. Conforme Monteiro 

(2000), a Varig era um símbolo da modernidade, desenvolvimento e integração nacional, das 

regiões entre si, e do Brasil com o mundo. 

O orgulho dos funcionários é facilmente identificável, pois conforme Xausa (1993: 

137 a 139), até mesmo no meio social se apresentavam profissionalmente como “fulanos 

(referindo-se ao próprio nome) da Varig”, como se a empresa fosse um ponto de referência ou 

um sobrenome. Além disso, não é raro, segundo a autora, os tripulantes ao se apresentarem 

nos hotéis nos quais se hospedam a serviço dizerem: “Eu sou Varig”, fatos que demonstram 

uma rara simbiose entre as suas próprias identidades e a da empresa.  

Xausa (1993: 144 e 148) destaca também, outras frases e expressões utilizadas pelos 

funcionários, as quais demonstram seu orgulho e compromisso com a empresa, como, por 

exemplo, quando dizem que “Aviação é que nem casamento: pra toda a vida”, indicando a 

noção de compromisso, implicando expectativas e idealizações, ou quando afirmam “vestir a 

camiseta”, afirmando não ter hora nem local para ajudar a empresa a crescer, ou ainda que 

“não basta uma camiseta”, pois o espírito da empresa “é que nem tatuagem: uma vez pintada, 

não dá mais para tirar, fica impregnada”. A autora afirma, também, que esse orgulho muitas 

vezes se estende à família do funcionário, tendo assim, indiretamente, o envolvimento e o 

apoio da família, especialmente das esposas, que informalmente são chamadas de “esposas da 

Varig”. 

Além dos funcionários, há fortes relatos de orgulho por parte dos brasileiros em geral. 

Segundo Russo (1998), a empresa enfatizava em sua propaganda institucional o orgulho de 

ser brasileiro e de ser Varig. Esse autor também relata que a mudança do slogan de “A 

maneira mais elegante de voar” para “Acima de tudo, você”, “A Nossa Varig”, “A Nova 

Varig” teve o intuito de aumentar o envolvimento do cliente e sua relação afetiva com a 

empresa e seu destino.   

De acordo com Xausa (1993), era comum, por exemplo, ouvir-se depoimentos de 

brasileiros que se dirigem à loja da VARIG na Avenida Champs Elisées, em Paris, para lerem 

a revista Manchete ou para saberem notícias do Brasil, que procuravam as lojas no exterior 

para obterem ajudas pessoais, endereços locais, orientações sobre procedimentos nos países 

em que se encontravam e até mesmo apoios em situações críticas (como doença de familiares 
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e envio de notícias ao país). Ou seja, que utilizavam a empresa como uma prestadora de 

serviços que vão muito além do transporte aéreo, e até como uma embaixada do país. Não é 

raro, também, como vimos, aquele brasileiro que, estando no exterior, num ímpeto de 

saudades, procurasse os escritórios da Varig para sentir um “cheiro de Brasil”. 

Mesmo depois de toda a crise pela qual passou a empresa, ainda encontramos traços 

desse orgulho, do significado e da importância da marca Varig, e de tudo o que ela ainda 

representa. Isso foi bem expresso por Maria Silvia Bastos Marques, contratada para atuar 

como consultora da empresa após o leilão, quando avaliou que a marca Varig tinha força 

suficiente para fazer a companhia reconquistar espaço na disputa com as grandes empresas do 

setor (LAGE e SOARES, 2006).  

 

 

5.3 Traços de Espiritualidade na Varig 

 

 

Nessa seção explicitaremos características que são fortes indícios de espiritualidade na 

Varig, e que por isso, ajudam a torná-la um bom caso para o estudo do tema. 

Na página da empresa na internet, podemos encontrar a missão de recursos humanos 

da empresa descrita da seguinte maneira (VARIG, 2006): 

“Harmonizar as relações da Empresa com seus funcionários para que estes se tornem 
parceiros envolvidos com o negócio, motivados, capacitados e comprometidos com 
os resultados, apoiados por gerentes líderes, para que a VARIG seja um excelente 
lugar para se trabalhar”.  

 

Percebemos que alguns traços de espiritualidade eram realmente bastante marcantes na 

Varig. Na missão de recursos humanos, observamos claramente a preocupação com o 

ambiente de trabalho e com as relações com os funcionários. É colocada textualmente a 

preocupação com o envolvimento dos funcionários e o comprometimento destes com os 

resultados organizacionais. 
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Na seção anterior já observamos, de certa forma, o sentimento de comunidade, quando 

relatamos que os funcionários se identificavam, mesmo em ambientes sociais, com “o 

sobrenome” da Varig, demonstrando um sentimento de pertencimento a algo que ultrapassa e, 

ao mesmo tempo, identifica a sua própria identidade. A alegria no trabalho também é 

facilmente perceptível quando descrevemos o orgulho que os funcionários tinham, de fazer 

parte da empresa.  

O sentimento de comunidade era algo que a empresa vinha incentivando há muito 

tempo. Não é raro ouvirmos o termo “família Varig” quando conversamos com funcionários e 

ex-funcionários da empresa. Existiam na empresa, casos em que isso acontecia de fato, pois a 

família inteira trabalhava na companhia. O incentivo a esse sentimento é descrito por Xausa 

(1993: 140 e 142), quando ela diz que a empresa reforçava o processo de identificação do 

funcionário com a companhia, publicando internamente mensagens como: “Nós somos a 

imagem viva da Empresa” e “a VARIG somos nós”. Dessa forma, a empresa supria algumas 

necessidades das pessoas, tais como a de pertencimento, de reconhecimento e de prestígio. 

Segundo Monteiro (2000) até 1994 o reconhecimento de uma nova ordem econômica em 

consolidação se fazia, tendo como perspectiva a manutenção dessa herança de uma empresa 

que priorizava seus compromissos com a sociedade brasileira, incluindo seus funcionários, 

representados como membros de uma mesma “família Varig”. 

Outra dimensão da espiritualidade amplamente incentivada pela Varig era o 

alinhamento do indivíduo com os valores da organização. Para uma ilustração da importância 

desse alinhamento, podemos destacar a contribuição de Miller (2000), presidente da 

Envirotest Systems Corporation, que opinando sobre o curso denominado “Spirituality for 

Business Leadership” disse que tal curso forneceu uma oportunidade maravilhosa para ele de 

continuar a busca de sua própria verdade. Além disso, removeu alguns dos mistérios de como 

integrar seu eu pessoal com seu eu do trabalho e reafirmou sua crença de que fazer essa 

integração com sucesso o tornará um líder de negócios muito mais eficaz. 

Um exemplo do incentivo da empresa ao alinhamento do indivíduo com os valores da 

organização ocorreu em março de 1993, quando a Varig lançou seu Manual do Disseminador, 

que entre outras coisas, destacava que: “O profissionalismo pressupõe a completa 

identificação com seu trabalho e engajamento com os objetivos empresariais”, e “Os 

colaboradores terão oportunidade para sua auto-realização em harmonia com os objetivos da 

empresa”  (MANUAL apud XAUSA, 1993: 132 e 133). Para Xausa (1993), os objetivos 
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individuais e familiares, mais do que substituídos, eram fundidos com aqueles da Varig, 

traduzindo novamente a simbiose de identidades, agora manifestada com mais um 

componente: família – indivíduo - instituição. A referida autora também assevera que os 

valores e a missão da empresa eram difundidos até o nível em que o funcionário viesse a se 

sentir e a agir como a imagem viva da organização, incorporando e assumindo tais valores 

como sendo os seus próprios objetivos pessoais. 

A empresa sempre procurou demonstrar que não estava objetivando apenas o lucro 

financeiro, pois conforme atesta Xausa (1993), impôs para si a missão de servir à comunidade 

antes de servir-se e também se comprometeu a desenvolver o país. Esses serviços à 

comunidade, que também podem ser entendidos como a promoção do bem comum, de acordo 

com a referida autora, se revelavam por meio de gestos simples, como eventuais auxílios ao 

transporte de pessoas doentes que necessitavam de cuidados especiais ou por meio de um 

serviço que mantinha gratuitamente, para a compra de medicamentos especiais no exterior 

que não tinham similar no Brasil, serviço esse que era extensivo a qualquer pessoa, desde que 

tivesse a recomendação médica condizente que comprovasse a necessidade. 

A alegria no trabalho e a oportunidade para a vida interior eram buscadas pela empresa 

na medida em que ela procurava demonstrar a preocupação com o ser humano. Tal 

preocupação foi claramente demonstrada e prevista nos Princípios que Governam o 

Empreendimento. Dentre outras coisas, esse documento dizia que: (a) internamente a empresa 

se esforçaria por criar uma organização humana; (b) a empresa procuraria prover a todos de 

igualdade de oportunidades; (c) que os mais altos postos hierárquicos da Companhia 

poderiam ser ocupados por qualquer um; e (d) que por meio da Fundação Ruben Berta, 

procuraria dar aos funcionários e suas famílias a estabilidade social, assim como amparo nas 

horas difíceis, na velhice e viuvez. (PRINCÍPIOS apud XAUSA, 1993: 101). Cabe ressaltar 

aqui, a observação de Xausa (1993) segundo a qual alguns benefícios que depois de vários 

anos passaram a ser oferecidos por outras grandes empresas, ou até mesmo foram 

incorporados à legislação, na Varig já vinham de longa data, em sua maioria, da década de 

1950. Ela teve seu modelo copiado e analisado por representantes de muitas companhias no 

Brasil e no exterior. 

De acordo com Xausa (1993), a Varig era uma instituição que supria, ao menos um 

pouco, as diferentes necessidades do indivíduo, não só as básicas, por meio do salário e 

assistência médica, por exemplo, como também as de segurança, de associação, de 
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reconhecimento e status e de realização. Isso acaba sendo um grande indicativo de 

espiritualidade na Varig. Em outro trecho a autora relaciona espiritualidade com 

comprometimento, pois, para ela, ao representar ser mais do que um simples local de trabalho 

para seus funcionários, a Varig obteve a lealdade, a permanência e o investimento espontâneo 

deles. Esses funcionários passaram a lutar pelos objetivos da empresa como seus próprios 

objetivos. Além disso, o sentimento de pertencimento veio acompanhado do orgulho por 

construir algo novo, grande e importante, garantindo, assim, o comprometimento genuíno de 

todos pelo sucesso e pela qualidade de seu trabalho. 

Alguns traços de espiritualidade da Varig e do sentimento dos funcionários em relação 

à companhia ficaram marcados. Um exemplo disso é a opinião de Maria Silvia Bastos 

Marques, já citada na seção anterior. Se referindo à nova Varig, que surgia após o leilão, ela 

disse que a companhia poderia disputar espaço com as já existentes, não somente porque 

existia mercado, mas também devido a marca Varig e aos funcionários, que já haviam 

demonstrado competência técnica e amor pela companhia (MARQUES apud LAGE e 

SOARES, 2006).  

 

 

5.4 O Rompimento do Laço 

 

 

São fortes os indícios de que os funcionários, até mesmo estimulados pela empresa, 

desenvolveram com ela uma relação que supera em muito a simples relação patrão-

empregado. É provável que, para muitos deles, a empresa representasse muito mais do que 

simplesmente o seu local de trabalho e que a Varig para eles significasse muito mais do que 

um simples ganha-pão. 

Como veremos mais detalhadamente no próximo capítulo, a Varig vinha tendo 

dificuldades financeiras há vários anos. De acordo com Entenda (2006), especialistas 

atestaram que tais dificuldades eram reflexos de perdas geradas pelo congelamento das tarifas 

aéreas nas décadas de 80 e 90 combinadas com a má administração da companhia, fatos que 

geraram dívidas estimadas em R$ 7,9 bilhões. 
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Em junho de 2006 a Varig anunciou a demissão de 5.500 funcionários (SPITZ, 

2006b). Apesar de a situação da empresa vir se arrastando por muito tempo, e de alguma 

forma, esse fato não ter causado tanta surpresa na opinião pública em geral, para esses 

funcionários, provavelmente essa demissão causou mais sofrimento do que o normal, visto 

que, se a perda de um emprego já causa sofrimento, o que dirá a perda de tantas outras 

referências. Com essas demissões, a Varig rompeu abruptamente um laço provavelmente 

muito maior do que um simples laço de emprego. O efeito desse rompimento nas 

necessidades espirituais dos comissários de bordo é nosso objeto de estudo. 

 

 

Nesse capítulo expusemos fatos que nos levaram a escolher a Varig para o presente 

estudo. Apontamos características da empresa interessantes do ponto de vista dessa 

dissertação. Argumentamos sobre o orgulho da Varig, não apenas por parte dos funcionários, 

como também por parte dos brasileiros em geral. Destacamos alguns traços de espiritualidade 

que pudemos identificar na literatura sobre a Varig e encerramos o capítulo explicitando o 

rompimento do laço em virtude da demissão. 
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6 HISTÓRIA DA VARIG 

 

 

Neste capítulo contaremos um pouco da história da Varig. Abordaremos o período 

compreendido entre a fundação da empresa e final dos anos 70. Em seguida abordaremos o 

período compreendido entre os anos 80 até 2007, e, finalmente, nos dedicaremos a descrever a 

crise pela qual a empresa passou e os seus desdobramentos. 

 

 

6.1 Do início até o final dos anos 70 

 

 

A Viação Aérea Riograndense foi fundada em 7 de maio de 1927. A empresa nasceu 

operando a linha Porto Alegre - Pelotas - Rio Grande com um avião Atlântico (VEJA, 2006). 

Segundo Xausa (1993), desde sua origem ela se constituiu como empresa de capital aberto, 

tendo suas ações sido subscritas por 550 gaúchos. Ermakoff (2002) falava com orgulho que ao 

fim de 1927 a empresa já havia transportado 652 passageiros, realizado 85 viagens e voado 

210 horas. 

Já na década de 30, a Varig sofreu uma crise. De acordo com Monteiro (2000) a crise 

de 1931 a levou a ficar por alguns meses sem operar. Segundo Xausa (1993), essa crise 

ameaçou a possibilidade de sobrevivência da empresa, e foi contornada devido ao apoio 

popular, aliado à participação de importantes autoridades, o que fez com que fosse assinado, 

em outubro de 1931, um contrato definitivo entre o governo do Estado do Rio Grande do Sul 

e a VARIG. A continuidade da companhia foi garantida com a efetivação da subvenção do 

Governo de Estado do Rio Grande do Sul. Depois de hábeis negociações, tal subvenção foi 

efetivada em 1932 e revista em 1934, transformando o Estado do Rio Grande do Sul em 

acionista da VARIG mediante a aquisição de 1.050 ações, substituindo a empresa Condor-

Syndikat, de Berlim. (XAUSA, 1993).  
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Em 1941, deflagrada a Segunda Guerra Mundial, tinha o Brasil tomado posição com 

os aliados. Sendo de origem alemã, e temendo que este fator fosse de alguma maneira 

prejudicial ao desenvolvimento da empresa, seu fundador optou por abrir mão da condição de 

Diretor Gerente que exercera na Varig durante 15 anos (XAUSA, 1993). Otto Ernst Meyer 

entrega então, o controle para o primeiro funcionário, Ruben Berta, que a presidiu até morrer, 

em 1966 (VEJA, 2006). Em 1945 o controle acionário da empresa foi transferido para uma 

fundação de funcionários (XAUSA, 1993). Até meados dos anos 40, segundo Monteiro 

(2000: 34 e 35), a empresa concorria com outras empresas expressivas, a saber: O Sindicato 

Condor, de origem alemã, que durante a Segunda Guerra Mundial, em 1942, foi nacionalizado 

tornando-se Cruzeiro do Sul; a Panair do Brasil, subsidiária da então poderosa norte-

americana Pan American; e a Vasp, empresa fundada por empresários paulistas em meados 

dos anos 30, incorporada posteriormente pelo governo estadual, tendo sido privatizada em 

1990. 

Para Monteiro (2000), os anos 50 herdaram as conseqüências do boom vivido pela 

aviação comercial brasileira após a Segunda Guerra, pois o fim do conflito disponibilizou 

para a aviação civil aviões, infra-estrutura de apoio ao vôo, e recursos humanos. Ermakoff 

(2002) assinalou que em 1955, com a chegada dos confortáveis Super Constellation, iniciou-

se um período de “glamour”, marcado pela inauguração da linha para New York. 

Na análise de Monteiro (2000), os anos 60 e 70 representaram o período de maior 

prosperidade para a empresa, pois ela alcançou uma posição de liderança expressiva nos 

mercados internacionais (América do Norte, Europa, Ásia e, posteriormente, África). Além 

disso, obteve seguidos resultados positivos no seu balanço, e cresceu em todos os sentidos: 

frota, rotas, funcionários, faturamento, entre outros. Um fato marcante para a empresa neste 

período foi que em 1965, com a falência da Panair, a Varig assumiu as linhas dessa ex-

concorrente para a Europa (VEJA, 2006). Lameiras (2005) destaca também, como caminhada 

para o crescimento tecnológico da companhia, a construção, nos anos 70, de um grande 

Centro de Manutenção no Rio de Janeiro, com diversas oficinas e o maior hangar do 

Hemisfério Sul, com capacidade,  segundo o referido autor, para receber quatro aeronaves de 

grande porte ao mesmo tempo. 
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6.2 Dos anos 80 até 2007 

 

 

Nos anos 80, podemos destacar como um marco negativo não apenas para a Varig, 

mas para todas as companhias aéreas, o plano Cruzado, de 1986, que congelou o preço das 

passagens, mas não os custos dessas empresas (VEJA, 2006). 

Em 1990, o então presidente da república, Fernando Collor de Mello quebrou em 

definitivo a exclusividade da Varig para as rotas internacionais. A partir deste momento, 

passaram a concorrer com a Varig nestes trajetos, a Vasp e a Transbrasil. Além disso, o 

Governo permitiu, também, a entrada de novas companhias estrangeiras para disputar este 

mercado. Elas obtiveram vantagens para operar com preços e custos mais baixos, a partir da 

isenção de alguns tributos (PIS/CONFINS). A Varig começou a apresentar prejuízo em seu 

balanço financeiro. Pouco depois, em Abril de 1990, morre seu presidente, Hélio Schmidt. 

(MONTEIRO, 2000; VEJA, 2006). 

Em 1991, buscando aumentar sua frota, a Varig encomendou novas aeronaves à 

Boeing, mas tem início a Guerra do Golfo. Já em 1992, com os prejuízos agravados em 

virtude da recessão causada pela Guerra do Golfo, a empresa vendeu aeronaves para bancos e 

empresas de leasing e passou a pagar aluguel para utilizá-las. Em 1993 a Varig iniciou uma 

reestruturação que terminou no ano seguinte com a renegociação de contratos, dispensa de 

3.000 funcionários e fechamento de 30 escritórios no exterior (VEJA, 2006). 

O ano de 1995 foi o último em que a empresa registrou lucro (BARBOSA, NOSSA e 

MONTEIRO, 2007). Em 1999 a crise do câmbio no governo Fernando Henrique Cardoso 

impacta negativamente os resultados da empresa. Esta encolheu, suspendendo vôos regulares 

para o exterior e devolvendo 12 aviões. Por outro lado, a Tam, que ao longo da década de 90 

se transformou na principal concorrente da Varig no mercado doméstico, iniciou suas 

operações para o exterior (BARBOSA, NOSSA e MONTEIRO, 2007; VEJA, 2006). 

Em 2001, a Gol entrou no mercado de aviação doméstico, acirrando a concorrência. 

Além disso, os atentados de 11 de Setembro, nos Estados Unidos, geraram prejuízos para a 

indústria da aviação. As dívidas da Varig aumentaram, a Fundação Ruben Berta rejeitou 
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acordo com credores e o BNDES deixou de costurar uma saída para a crise da companhia 

(VEJA, 2006). 

Em 2003, de acordo com Barbosa, Nossa e Monteiro (2007), houve uma tentativa de 

se fazer um Code share com a Tam, que durou até 2005. Em outras palavras, a tentativa era 

de se fazer uma fusão. Varig e Tam assinaram um memorando de intenções para se unirem e 

começaram a compartilhar vôos, mas em 2004 a Secretaria de Acompanhamento Econômico 

(SEAE) recomendou ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) a suspensão 

do code-share por causar danos ao consumidor (VEJA, 2006).  

No ano de 2005, com o fim do compartilhamento de vôos com a Tam, a Varig 

cancelou rotas. A Empresa entrou em recuperação judicial pela nova lei de falências. Em 

dezembro, a Fundação Ruben Berta (FRB) fechou acordo para transferir para Docas 

Investimentos 67% das ações ordinárias da Fundação Ruben Berta Participações (FRBPar), 

proprietária da Varig. No entanto, a operação foi suspensa pela Justiça do Rio, que entendeu a 

necessidade de a troca de controle da FRBPar passar pela aprovação dos credores. A FRB 

pediu à Justiça do Rio para a Varig sair da recuperação judicial, mas teve o pedido negado. A 

Justiça afasta a FRB da gestão da Varig e credores aprovam, em assembléia, o plano de 

reestruturação da companhia e rejeitam a oferta da Docas Investimentos (BARBOSA, 

NOSSA e MONTEIRO, 2007; VEJA, 2006). 

Em abril de 2006, a Varig Logística S.A. (Varig Log), ex-subsidiária da Varig, oferece 

US$ 350 milhões pela empresa, mas os credores rejeitaram a proposta. A Secretaria de 

Previdência Complementar (SPC) determinou a intervenção e liquidação do Aerus, fundo de 

previdência dos funcionários da Varig. A diretoria da Varig recomendou ao Conselho de 

Administração que aceitasse a nova proposta da Varig Log, no valor de US$ 400 milhões. 

Sem informar quem seriam os investidores interessados na aquisição, o consultor Jaime 

Toscano ofereceu US$ 1,9 bilhão pela três empresas em recuperação judicial: Varig, Rio Sul e 

Nordeste (VEJA, 2006), as duas últimas subsidiárias da primeira. 

No dia 9 de maio, os credores aprovaram em assembléia a proposta negociada entre a 

consultoria Alvarez & Marsal e os Trabalhadores do Grupo Varig (TGV), que previa dois 

modelos para o leilão de venda da companhia: separada e integralmente, o que devia ocorrer 

em 60 dias. A Justiça disse que investidor que comprasse a Varig não teria que assumir as 
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dívidas fiscais da companhia aérea, e no dia 29 de maio anunciou a antecipação do leilão da 

Varig para 5 de junho (VEJA, 2006).  

Em junho, a Justiça do Rio de Janeiro anunciou o adiamento do leilão de venda da 

Varig, passando do dia 5 para o dia 8 do mesmo mês. O juiz Luiz Roberto Ayoub, da 8ª Vara 

Empresarial do Rio, voltou a confirmar que o comprador da Varig não herdaria as dívidas 

trabalhistas da empresa. Apenas o TGV apresentou oferta pela Varig no leilão do dia 8, de R$ 

1,010 bilhão. No dia 12, a Justiça impôs condições para aceitar proposta do TGV pela Varig, 

que previa pagamento de parte da oferta pela empresa em debêntures, mas que não honrou 

condições do edital. A Varig Log propôs injetar US$ 485 milhões na empresa em troca de 

90% da Varig e passou a depositar recursos na conta da companhia para ajudá-la no fluxo de 

caixa. No dia 14 de julho, a Justiça rejeitou a proposta do TGV para compra da Varig, por 

falta de comprovação de capacidade de pagamento e pelo descumprimento do edital. A Varig 

Log redesenhou proposta de compra da Varig, mas detalhes não foram divulgados. O 

Ministério Público dá parecer favorável à venda para a Varig Log e recomenda a realização de 

assembléia de credores (VEJA, 2006). Em 20 de julho, a Varig Log, sozinha no leilão, 

arremata a Varig por US$ 24 milhões (SPITZ, 2006a). 

De acordo com Zimmermann e Spitz (2007), desde que arrematou a Varig em leilão, a 

Varig Log sinalizava o objetivo de vender a companhia, tanto que demitiu funcionários e 

passou a operar com 17 aeronaves. A venda acabou ocorrendo em março, quando a Gol 

comprou o controle da Varig em um negócio de US$ 320 milhões, já que, ainda de acordo 

com Zimmermann e Spitz (2007), além dos US$ 275 milhões utilizados para a compra, a Gol 

assumiu o compromisso de honrar R$ 100 milhões de debêntures já emitidos pela nova Varig. 

 

 

6.3 A Crise e seus Desdobramentos 

 

 

Há certa discordância sobre quando começaram os problemas da Varig. Várias origens 

são apontadas, entre elas estão: (a) o congelamento das tarifas aéreas nas décadas de 80 e 90 

combinadas com a má administração da companhia (ENTENDA, 2006); (b) a defasagem de 
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preços das passagens acumulada nos governos Sarney e Collor e o fato de a empresa ter sido 

instrumento de política externa, tendo sido levada a operar rotas deficitárias para a África e a 

América Latina por mais de 10 anos (LOBATO e LAGE, 2006);  e (c) a encomenda à Boing, 

durante o governo de João Baptista Figueiredo, de cinco aeronaves 747-300 com 

financiamento japonês, também é apontada por Lobato e Lage (2006) como fator que iniciou 

o rombo financeiro da Varig, pois devido à valorização do Iene, o custo das aeronaves 

duplicou em dólar, deixando em 1999, quando os aviões foram desativados e devolvidos, uma 

dívida de US$ 250 milhões. 

A Varig, em determinado momento, teve a esperança de obter com o governo 

brasileiro, um plano para salvar a empresa. No início do governo Lula, em janeiro de 2003, 

alegando que se tratava de uma marca estratégica para o país, o presidente ordenou que os 

seus ministros achassem uma solução para a empresa, mas todos os modelos tentados foram 

abortados dentro do próprio governo ou por divergências dos grupos envolvidos com a Varig 

(CANTANHÊDE, 2006). 

Depois disso, o governo mudou de idéia. O próprio presidente Lula declarou que não 

cabia ao governo salvar empresa falida. O presidente ainda fez observações de que a Tam e a 

Gol estavam crescendo, e que se a Varig tinha déficit operacional, isso não era problema do 

governo (ENTENDA, 2006). 

Por essa postura em relação à Varig, o presidente foi duramente criticado por membros 

da classe artística nacional, que se reuniram no Teatro Leblon, em um evento de apoio à 

Varig. Participaram do evento, entre outros, Marco Nanini, Gerald Thomas, Irene Ravache, 

Marieta Severo, Louise Cardoso, Zezé Motta, Zezé Polessa, Jacqueline Laurence, Mauro 

Mendonça, a jogadora de vôlei Virna, Cristina Pereira, Angelina Muniz, Lília Cabral, Julia 

Lemmertz e Selma Reis. A atriz Irene Ravache fez uma declaração emocionada sobre o apoio 

recebido pela companhia nos anos de trabalho no exterior. Disse ela: “Quando nós tínhamos 

algum problema, nós não íamos às embaixadas, nós íamos às lojas da Varig” (SPITZ, 2006c). 

Os reflexos do ataques terroristas de 2001, a união Varig/Tam e a entrada da Gol no 

mercado contribuíram, segundo Entenda (2006) para o encolhimento da Varig. 

Sem conseguir arcar com compromissos assumidos com credores, a empresa passou a 

enfrentar a ameaça de ter a falência decretada pela Justiça, mas ganhou sobrevida graças ao 

pedido, feito em 17 de junho de 2006, de recuperação judicial. Tal processo substituiu a 
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concordata na nova Lei de Falências. A Varig foi a primeira grande empresa do país a se 

beneficiar do processo de recuperação judicial, já que a Nova Lei de Falências foi aprovada 

no dia 9 de junho de 2005. Esse instrumento de recuperação ajudou a empresa a continuar 

voando e a iniciar um processo de reestruturação, incluindo a venda de subsidiárias como a 

Varig Log e a Varig Engenharia e Manutenção (VEM) (ENTENDA, 2006). 

Em 20 de julho de 2006, a VarigLog, única empresa a participar do leilão de venda da 

Varig, levou a companhia aérea por US$ 24 milhões, o equivalente a R$ 52,3 milhões. 

Segundo Spitz (2006a), o comprador da empresa ficaria com as marcas Varig e Rio Sul, além 

das rotas domésticas e internacionais. A Varig antiga ficaria com um avião, a linha São Paulo 

- Porto Seguro e com as operações da Nordeste. O novo dono ficou com o dever de garantir 

um fluxo de caixa anual de R$ 19,6 milhões para a "velha Varig". O dinheiro seria usado para 

pagar os credores nos próximos 20 anos (SPITZ, 2006a). 

Para Lobato e Lage (2006), a Varig, que eles classificam como maior companhia da 

história da aviação brasileira, se arruinou por ter reproduzido vícios de má administração 

estatal e por ter estimulado o corporativismo típico de entidade sindical, sendo uma empresa 

privada. Além disso, prosseguem eles, a Varig deixou que seus problemas se avolumassem e 

esperou por uma solução salvadora do Estado, que não veio.  

Lobato e Lage (2006) apontam, também, problemas administrativos da empresa, 

citando tese de doutorado defendida na USP pelo Professor Antônio Henriques de Araújo Jr. 

Eles afirmam que a Varig tem média de quase 26 pilotos por avião contra 13 da TAM. Em 

2003, o número de funcionários por aeronave da Varig (201) era mais do que o dobro do da 

TAM (88) e do da Gol (85) (ARAÚJO JR. apud LOBATO e LAGE, 2006). Ex-presidentes da 

empresa, como Ozires Silva, dizem que os funcionários não permitiram demissões ou ajustes 

(LOBATO e LAGE, 2006). 

De acordo com Barbosa e Cançado (2007), mesmo com todos os esforços feitos com o 

intuito de salvar a Varig, a companhia não decolou. Desde que foi adquirida pela VarigLog e 

pela Volo do Brasil (proprietária da Varig Log desde janeiro de 2006), em julho de 2006, com 

capital do fundo de investimentos americano Matlin Patterson, a nova Varig não passou de 

uma promessa, e ainda de acordo com esses autores, já em dezembro de 2006, o fundo Matlin, 

que inicialmente falava em ficar no negócio por cerca de cinco anos, já tinha mudado de idéia 
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e decidido não mais aportar recursos. A intenção era vender a Varig para um investidor que 

fosse também operador. 

Depois de ter sido arrematada em leilão pela sua ex-subsidiária, a Varig anunciou a 

demissão de 5500 funcionários. A VarigLog, nova dona da companhia, informou que iria 

absorver 1.700 empregados diretos quando recebesse a autorização da Agência Nacional de 

Aviação Civil (ANAC) para voar, o que não significava dizer que os 2.285 funcionários 

restantes ficariam na “Varig antiga”, que herdava as dívidas, permanecia em recuperação 

judicial e ficava com a concessão da Nordeste para a linha São Paulo - Porto Seguro. Fontes 

ligadas à empresa diziam que mais de 1.000 desses trabalhadores não estavam entre os 

demitidos no momento, porque estavam afastados em razão de licença-maternidade ou licença 

para tratar de problemas de saúde, entre outros (SPITZ 2006b). 

A empresa encaminhou um documento aos trabalhadores, no qual se comprometia a 

entregar as rescisões contratuais e extratos do FGTS em um prazo de até 45 dias após a data 

de desligamento. Além disso, o presidente da Varig, Marcelo Bottini, havia informado na 

última reunião com sindicalistas que a viabilização desses pagamentos se daria por meio de 

créditos que a empresa teria que receber de ICMS dos Estados de Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul (SPITZ 2006b). Após tomarem conhecimento das demissões, funcionários do 

check-in, do departamento administrativo e mecânicos da Varig no aeroporto de Congonhas 

fizeram uma paralisação entre 13h30min e 15h (FUNCIONÁRIOS, 2006; SPITZ, 2006b). 

Já em março de 2007, por intermédio de uma subsidiária, a GTI S/A, a Gol anunciou a 

compra da nova Varig por US$320 milhões. Segundo Barbosa, Nossa e Monteiro (2007), a 

empresa desembolsou US$ 275 milhões, com a entrega de 3% de suas ações e 10% de 

recursos de seu próprio caixa. O restante, R$ 100 milhões, corresponde a uma obrigação de 

honrar uma dívida feita por meio de debêntures pela nova Varig. A Gol afirmou que a marca 

Varig será mantida tanto no mercado doméstico quanto no internacional. A intenção é manter 

posicionamentos distintos para cada marca. 

Para Santos e Rodrigues (2007), a Gol poderá ser alvo de ações trabalhistas, e esse é 

um alerta feito por advogados especialistas na área. Os referidos autores citam o advogado 

Miguel Bechara Júnior, o qual defende que o último comprador assume o passivo das dívidas 

com ex-funcionários. O juiz Luiz Roberto Ayoub, responsável pela recuperação judicial da 

Varig, já decidiu que as dívidas não são passadas adiante, mas ainda cabe recurso. Para o 
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presidente da Gol, há risco de a empresa ser alvo de ações de credores da Varig antiga, mas 

ele disse que pelas regras do processo de recuperação judicial a que a empresa velha está 

submetida, não haveria por que a Gol pagar essas dívidas. 

 

 

Neste capitulo fizemos uma exposição sobre a história da Varig. Primeiramente 

destacamos o período compreendido entre a fundação da empresa e o final dos anos 80. 

Depois tratamos do período compreendido entre os anos 90 e o ano de 2006. Finalmente, 

tratamos um pouco mais detidamente da crise econômica que culminou com a reestruturação 

e venda da empresa. No próximo capítulo iniciaremos a analise dos dados obtidos em campo 

para verificar a percepção da espiritualidade pelos comissários de bordo. 
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7 ANÁLISE DOS DADOS – VERIFICANDO A PERCEPÇÃO DA 

ESPIRITUALIDADE 

 

 

Baseado no estudo de Rego, Pina e Cunha e Souto (2005), que procura mostrar como 

cinco dimensões de espiritualidade nas organizações (sentido de comunidade, alinhamento do 

indivíduo com os valores da organização, sentido de préstimo à comunidade, alegria no 

trabalho e oportunidades para a vida interior) explicam três tipos de comprometimento 

organizacional (afetivo, normativo e instrumental), buscamos compreender, primeiramente, se 

os ex-empregados percebiam espiritualidade na Varig.  

Para verificarmos a espiritualidade da Varig e sua respectiva percepção pelos 

empregados, analisamos as respostas às perguntas da entrevista preparadas para perceber cada 

uma das cinco dimensões de espiritualidade. Para fins de análise, construímos, com base nas 

respostas, tabelas para cada uma dessas dimensões, o que nos permitiu chegar a um percentual 

de respostas que identificavam cada dimensão para cada empregado. Feito isso, pudemos criar 

uma tabela consolidando esses percentuais, chegando a um percentual médio de percepção de 

espiritualidade. Para se manter a confidencialidade, e, ao mesmo tempo, permitir que sejam 

feitas relações entre as respostas, em todas as tabelas os comissários estão representados por 

números que indicam a ordem em que foram entrevistados. As respostas identificadas como 

NA são aquelas cuja pergunta não se aplica devido a respostas anteriores, ou não foi 

identificada uma resposta convincente do entrevistado. A análise, no entanto, não se restringiu 

à abordagem quantitativa, pois realizamos, também, análise dos discursos dos entrevistados.  

 

 

7.1 Sentido de Comunidade  

 

 

Para aferir o sentido de comunidade, fizemos as perguntas de 1 a 6 (ver Apêndice) 

que nos permitiram construir a Tabela 1. Consideramos que identificariam 100% o sentido de 
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comunidade os funcionários que respondessem Não às perguntas 4 e 5, e Sim às demais 

perguntas (ver Apêndice). 

Tabela 1 O Sentido de Comunidade

Nº 1 2 3 4 5 6 % Signif
1 Sim Sim Sim Não Não Sim 100,00%
2 Sim Não Sim Não Não Sim 83,33%
3 Sim Sim Sim Não Talvez Sim 83,33%
4 Não Não Não NA NA NA 0,00%
5 Sim Não Não Sim NA Sim 40,00%
6 Sim Sim Não Não Sim Sim 66,67%
7 Sim Sim Sim Sim NA NA 75,00%
8 Sim Sim Sim Sim NA Sim 80,00%
9 Sim Sim Sim Não Sim Sim 83,33%

10 Sim às vezes às vezes Sim NA NA 50,00%
11 Sim Sim Sim Sim NA Sim 80,00%
12 Sim Sim Sim Não Sim Sim 83,33%
13 Sim Não Sim Não Não Não 66,67%
14 Sim Sim Sim Sim NA Sim 80,00%
15 Sim Não Sim Não sei Não sei Sim 75,00%
16 Sim Não às vezes Sim NA Não 30,00%
17 Sim Sim Sim Não Sim Não sei 80,00%
18 Sim Sim Sim Não Não Não 83,33%
19 Não NA Não NA NA NA 0,00%
20 Sim Sim Sim Sim NA NA 75,00%
21 Sim Sim Sim Sim NA Sim 80,00%
22 Sim Sim Sim Não Não Não 83,33%
23 Sim Sim Sim Não Não Sim 100,00%
24 Sim Sim Sim Não Não NA 100,00%
25 Sim Sim Sim Não Não Sim 100,00%
26 Não NA Não NA NA NA 0,00%
27 Sim Sim Não Sim Sim NA 40,00%
28 Sim Sim às vezes Sim NA Não 50,00%
29 Sim Sim Sim Sim Sim NA 60,00%
30 Sim Sim Sim Não sei Sim NA 70,00%
31 Não NA NA NA NA NA 0,00%  

De acordo com a tabela, pudemos concluir que 4 entrevistados identificaram 100% o 

sentido de comunidade, 19 apresentaram identificação de 70% ou mais, 7 entrevistados 

identificaram essa dimensão com percentual menor do que 50%, sendo que desses, 4 

apresentaram 0% de identificação dessa dimensão. 

De acordo com Melo (2005), o conflito é um componente inevitável e necessário para 

a vida grupal. O que faz uma sensível diferença é a intensidade com que se apresenta, 

freqüência, tratamento dado ao processo de comunicação e fluidez das informações. O 

conflito pode provocar crescimento do grupo, dependendo fundamentalmente da forma como 

for trabalhado. Na Varig, no entanto, durante muito tempo a ascensão profissional dos 
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comissários se deu por antiguidade, evitando conflitos, o que por um lado pode ser positivo, 

mas de acordo com Melo (2005) pode causar estagnação no grupo. Alguns funcionários 

enxergam a evitação do conflito positivamente, pois segundo eles, esse fato explicou em 

grande medida o porquê de na Varig ser maior a união do grupo, a amizade, o 

companheirismo, e, podemos concluir, o sentido de comunidade. Em alguns depoimentos isso 

ficou bem claro, como no de uma ex-comissária que disse:  

“Na Varig velha você não tinha ascensão por conhecer o chefe, então todos 
caminhavam tranqüilamente, sem medo de você passar a minha frente, se seu 
número é um atrás de mim, você vai vir atrás de mim, então não tinha essa 
rivalidade de um “comer o outro”, não adianta eu fazer mal a você pra você não 
subir na minha frente, eu só não vou subir na sua frente se eu não passar nos exames, 
então não tinha aquela competição entre os colegas, agora nas outras empresas eu 
acho que é diferente, que você precisa ferrar o outro pra que você suba”. 

 

Em outro depoimento, uma outra ex-comissária, disse o seguinte: 

“Dentro da empresa não tinha isso (de querer puxar o tapete um do outro) porque 
dentro da empresa a gente era promovido independente de qualquer coisa, a gente 
era promovido por matrícula. No caso assim, dos supervisores e chefes de equipe, de 
uns anos pra cá mudou (...), você fazia testes psicotécnicos e tudo o mais, aí 
realmente só passava por qualidade, mas, por exemplo, a nossa promoção nos 
aviões, era galgar aviões maiores, sair da rota doméstica pra rota internacional... 
então pra isso você não precisava mostrar a sua capacidade profissional, chegava a 
sua matrícula, você era promovido, então aquele sentido de concorrência, não existia 
tanto no nosso grupo, aquela coisa de que hoje eu sou o auxiliar de escritório, 
amanhã eu quero ser o supervisor de vendas, depois quero ser o supervisor geral... 
Isso não existia dentro dos aviões, e isso fazia com que o grupo fosse um pouco 
mais unido, mais amigo, mais colega”. 

 

Percebe-se nesse depoimento que, apesar de destacar o efeito positivo da promoção 

por antiguidade, a ex-comissária acaba admitindo que depois que a Varig aboliu o critério de 

antiguidade para as promoções, só se crescia profissionalmente por “qualidade”, o que, nas 

entrelinhas, pode ser entendido como uma confiança nos métodos adotados posteriormente 

pela empresa e um entendimento de que embora trouxesse reflexos positivos na união do 

grupo, o critério de promoção por antiguidade poderia nem sempre ser justo. A diferença da 

Varig para as outras companhias nesse aspecto foi também destacada no depoimento de uma 

outra ex-comissária, que com expressão bastante séria e voz firme disse o seguinte: 

“Eu não tenho convívio com pessoas de fora da Varig, mas o que é falado é que nas 
outras empresas, existe assim... uma concorrência entre as pessoas, o que não 
acontecia na Varig.  Um tomando conta do outro pra denunciar pro chefe... (na 
Varig) não existia isso”. 
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Um outro ex-comissário, falando sobre chefes de equipe despreparados, mostrando 

indignação e revolta em suas expressões faciais e em sua voz, deu o seguinte depoimento: 

“...são pessoas que não tinham discernimento suficiente pra encarar um cargo de 
chefia ou de liderança como ele deve ser, e aí eu culpo a companhia.”  

 

Nesse depoimento, ao contrário do anterior, não há nenhuma confiança no critério 

utilizado pela companhia para as promoções, pelo contrário, o entrevistado responsabiliza a 

companhia por não saber escolher chefes e lideres. 

Segundo Melo (2005) uma equipe somente está caracterizada como tal, quando seus 

membros interagem e possuem objetivos em comum, podendo contar uns com os outros. Em 

alguns depoimentos pudemos observar claramente um sentido de equipe e de comunidade, 

como no depoimento a seguir, em que o ex-comissário falou com brilho nos olhos e firmeza 

na voz: 

“Teve situações, mais de uma, que colega levou café pro avião porque sabia que não 
estava tendo, teve uma situação que uma colega tirou o celular da mala e deu pra 
uma passageira ligar. Isso eu vi. Entende? Por isso eu digo com a consciência bem 
tranqüila: A Varig parou não foi por minha causa nem por causa dos meus colegas. 
Se não tivesse esse grupo ela já tinha parado há muito tempo, então esse orgulho eu 
tenho muito e a consciência de que eu fiz certo”. 

 

Pudemos perceber claramente nesse depoimento o orgulho de pertencer a um grupo e 

a defesa ardorosa desse grupo. Ficou claro também, o objetivo de fazer o melhor possível 

sempre, de procurar fazer o máximo para o atendimento adequado dos clientes mesmo sob as 

mais adversas condições, de fazer algo mais do que a estrita obrigação, e superar as 

expectativas. Isso também foi expresso no seguinte depoimento: 

“Essa empresa sobreviveu um pouco mais por causa dos funcionários, que 
conseguiram levar, e dizer: - tudo bem a gente fica sem receber por um tempo. A 
gente não tinha crédito nenhum, tudo tinha que pagar na hora. Não se tinha papel 
higiênico dentro dos toaletes do avião, não se tinha café dentro do avião, muitas 
vezes os colegas levavam na mala, levavam coisas pra repor. No aeroporto de Los 
Angeles, a gente foi no banheiro pegar papel higiênico, pedíamos para os colegas 
pra pegar porque eles não queriam repor o material, a sorte que a gente tinha o 
pessoal da limpeza que entrava e dizia: -Ah, comissária, deixa que eu consigo lá 
com a outra companhia aérea, e assim foi. Como que pode uma empresa funcionar a 
esse ponto? Ao ponto de dizer: Se vocês não têm parentes em São Paulo não podem 
mais pernoitar em São Paulo. Tem que ir no dia, porque não tinha mais hotel, 
chegou a esse ponto.” 
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Entretanto, uma outra ex-comissária, que no presente estudo verificamos não 

identificar espiritualidade na Varig, apresenta uma visão contrária, separando muito bem suas 

obrigações das da companhia: 

“Eu (com ênfase), levar coisa da minha casa pro avião como alguns colegas 
fizeram? Que compravam copos, café, papel higiênico... pra levar pro avião? Eu 
não, a empresa tem a obrigação dela e eu tenho a minha, tratava muito bem as 
pessoas que eu adoro, e pronto.” 

 

 

7.2 Alinhamento com os valores da Organização 

 

 

Ainda no que concerne à espiritualidade, uma outra dimensão é o alinhamento do 

indivíduo com os valores da organização. A Tabela 2 apresenta as respostas às perguntas 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 (ver Apêndice) que identificam o nível desse alinhamento.  

A coluna identificada na tabela como % Perm. (% de Permanência) foi calculada com 

base nas análises das respostas às perguntas 8, 11, 12, 13 e 14 (ver Apêndice), com o intuito 

de avaliar se aqueles que apresentavam percentual maior do que 50% de percepção de 

alinhamento dos seus valores com os da organização, permaneciam alinhados. 

Consideramos que identificaria 100% o alinhamento com os valores da organização os 

funcionários que respondessem “Similares” à pergunta 7, “Ajudava” à pergunta 9 e “Sim” à 

pergunta 10.  
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Tabela 2 O Alinhamento com os valores da Varig

Nº 7 8 9 10 11 12 13 14 % Signif % Perm.
1 Similares Sim Ajudava Sim Sim NA NA Não 100,00% 100,00%
2 Similares Sim Ajudava Sim Sim Sim NA Não 100,00% 100,00%
3 Contrários Sim Atrapalhava Sim Sim Sim Não Sim 33,33% NA
4 Contrários Sim Atrapalhava Sim Sim Não Não Sim 33,33% NA
5 Similares Sim Ajudava Sim Sim Não NA Sim 100,00% 50,00%
6 Similares Sim Indiferente Sim Sim Sim NA Não sei 83,33% 100,00%
7 Similares Sim Indiferente Sim Sim Não Não Sim 83,33% 60,00%
8 Similares Sim Ajudava Sim Sim Não NA Sim 100,00% 50,00%
9 às Vezes Sim às Vezes Sim Sim Sim NA Sim 66,67% 75,00%

10 Similares Sim Ajudava Sim Sim NA NA Sim 100,00% 66,67%
11 Similares Sim Ajudava Sim Sim Sim NA Sim 100,00% 75,00%
12 Similares Sim Ajudava Não NA Sim NA Sim 66,67% 66,67%
13 Contrários Sim Indiferente Sim Sim Sim Não Sim 50,00% 80,00%
14 Similares Sim Atrapalhava Sim Sim Não NA Não 66,67% 75,00%
15 Contrários Sim Indiferente Não NA Não NA NA 16,67% NA
16 Similares Sim Indiferente Não NA Não NA NA 50,00% 50,00%
17 Sem relação NA Ajudava Sim Sim NA NA Sim 83,33% 50,00%
18 Contrários Sim Indiferente Não NA Não NA Sim 16,67% NA
19 às Vezes Sim Indiferente Sim Sim NA NA Sim 66,67% 66,67%
20 Contrários Sim Atrapalhava Sim Sim NA NA Sim 33,33% NA
21 Similares Sim Indiferente Sim Sim Sim NA Talvez 83,33% 87,50%
22 Contrários Sim Indiferente Sim Sim NA NA Não 50,00% 66,67%
23 Sem relação Sim Indiferente Sim Sim Sim NA Sim 66,67% 75,00%
24 às Vezes Sim às Vezes Sim Sim Sim NA Sim 66,67% 75,00%
25 Similares Sim Ajudava Sim Sim Não NA Não 100,00% 75,00%
26 Contrários Sim Indiferente Sim Sim Sim NA Sim 50,00% 50,00%
27 Similares Sim Indiferente Sim Sim Sim NA Não 83,33% 100,00%
28 Similares Sim Atrapalhava Sim Sim Sim NA Sim 66,67% 75,00%
29 Similares Sim Ajudava Sim Sim Sim NA Sim 100,00% 75,00%
30 Similares Sim Indiferente Sim Sim Sim Não Sim 83,33% 80,00%
31 Similares Sim Atrapalhava Sim Sim Sim NA Sim 66,67% 75,00%  

De acordo com a tabela, pudemos concluir que 8 entrevistados identificaram 100% o 

alinhamento com os valores da organização, 14 apresentaram identificação de 70% ou mais, 5 

entrevistados identificaram essa dimensão com percentual menor do que 50%, sendo que 

nenhum deles apresentou 0% de alinhamento com os valores da organização. 

O alinhamento com os valores da organização pode ser sentido em vários 

depoimentos, que demonstram também, o orgulho decorrente de tal alinhamento. O 

depoimento a seguir retrata bem essa percepção: 

“A Varig por si só já é uma empresa muito “mãe”, você veste a camisa, você não 
gosta que fale mal... A Varig é Brasil, é uma relação muito confusa até, você falar 
mal da Varig, ou falar mal do Brasil, é quase que a mesma coisa. É uma “bandeira” 
lá fora, a gente sentia isso, a Varig pousava em algum lugar, você via aquele 
aeroporto com aviões de todos os lugares do mundo, e do Brasil só tinha a Varig, 
então nós somos um país economicamente pequenininho, mas você sentia esse 
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orgulho, a auto-estima ficava muito grande (com leve sorriso), só de lembrar eu fico 
arrepiado (mostrando o braço).” 

 

Fica claro nesse depoimento que para esse funcionário, a empresa representa muito 

mais do que simplesmente o local de trabalho; ela é a representação do país. Ficou bastante 

claro o orgulho de ver a empresa representando o Brasil entre as grandes potências 

econômicas. Esse orgulho é também retratado por um outro ex-comissário que, com um 

sorriso de felicidade no rosto,  deu o seguinte depoimento:  

“A gente costumava dizer que qualquer lugar que a gente ia a gente via aquele 
símbolo da Varig. Aquilo motivava a gente, a gente chegar, e qualquer lugar que a 
gente desembarcava, passava a tripulação da Varig o pessoal ficava olhando e tinha 
aquele carinho a mais. Claro, isso faz bem pro nosso lado profissional e dá um certo 
orgulho”. 

 

Houve por outro lado, testemunhos de desorganização da empresa, como o seguinte 

depoimento: 

“ (a Varig) Parecia um órgão público, a gente vê que é uma empresa que não tem 
dono mesmo, porque as coisas que aconteciam, que surgiam, que a gente conseguia 
administrar, era incrível. Eu disse: Com certeza numa (outra) empresa privada não 
existe isso.” 

 

Apesar do depoimento ser em tom de crítica, em que a ex-comissária demonstrou 

indignação com o rosto franzido e a voz ligeiramente alterada, podemos perceber que até 

mesmo para se criticar, tem-se como referência o que se pensa sobre o país, a idéia de que a 

Varig é a “cara do Brasil” até nos aspectos negativos. Percebe-se que a entrevistada compara 

a Varig com uma empresa pública, utilizando tal empresa como referencial de ineficiência e 

desorganização por “não ter dono”. A entrevistada deixa transparecer nas entrelinhas que não 

se tem o sentimento de que uma empresa pública, sendo um bem público, pertence a todos, 

portanto, tecnicamente, tem dono. A ex-comissária deixa transparecer o sentimento de que o 

que é público é “do governo” e não nos pertence. Da mesma forma, transparece que, apesar de 

a Varig ter pertencido a uma fundação dos funcionários, para a entrevistada era como se ela 

não tivesse dono. 

A ligação da empresa com a representação do país foi relatada também em vários 

outros depoimentos, como o de um ex-comissário que disse ser a Varig sinônimo de Brasil até 
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hoje, lamentando que esse nome viesse a desaparecer. Outra ex-comissária deu o seguinte 

depoimento: 

“Eu sou portuguesa, mas eu não nasci em Portugal, eu nasci em Moçambique, na 
África. Desde que eu tinha 5 ou 6 anos havia uma feira mundial, que era na capital, 
que era sempre no mês de junho. O estande do Brasil era sempre patrocinado pela 
Varig, então eu já nasci num país tão distante do Brasil, mas eu me acostumei a ver a 
Varig, que era a representante do Brasil, era ela que montava o estande do Brasil, 
isso em mil novecentos e sessenta e pouco, em Moçambique. Aquele símbolo, que 
hoje ninguém vê, que é o tucaninho, o que eu quero dizer é que na realidade eu 
sempre tive essa (imagem).... Antes de vir ao Brasil eu já sabia que ela era a melhor 
empresa aérea. Então é o que eu digo, pra mim sempre foi um orgulho trabalhar na 
Varig.” 

 
 

7.3 Sentido de Préstimo à Comunidade 

 

 

No que diz respeito ao sentido de préstimo a comunidade, para verificá-lo 

construímos a tabela 3. 

A coluna identificada na tabela como % Perm. (% de Permanência) foi calculada com 

base nas análises das respostas às perguntas 17 e 18 (ver Apêndice), com o intuito de avaliar 

se após a demissão havia alterações na percepção do sentido de préstimo à comunidade. 

Consideramos que identificaria 100% o sentido de préstimo à comunidade os 

funcionários que respondessem Sim às perguntas 15 e 16 (ver Apêndice). 
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Tabela 3 O Sentido de Préstimo à Comunidade

Nº 15 16 17 18 % Signif % Perm.
1 Sim Sim Sim Não 100,00% 100,00%
2 Sim Sim Sim Não 100,00% 100,00%
3 Sim Sim Sim NA 100,00% 100,00%
4 Sim Não Sim NA 50,00% 50,00%
5 Sim Sim Sim NA 100,00% 100,00%
6 Sim Não Sim NA 50,00% 50,00%
7 Sim Sim Sim NA 100,00% 100,00%
8 Não NA Sim NA 0,00% 0,00%
9 Sim Sim Sim NA 100,00% 100,00%

10 Sim Sim Sim NA 100,00% 100,00%
11 Sim Sim Sim NA 100,00% 100,00%
12 Sim Sim Sim NA 100,00% 100,00%
13 Sim Sim Sim NA 100,00% 100,00%
14 Sim Sim Sim NA 100,00% 100,00%
15 Não Não Sim NA 0,00% 0,00%
16 Sim Sim Sim NA 100,00% 100,00%
17 Sim Sim Sim NA 100,00% 100,00%
18 Sim Sim Sim NA 100,00% 100,00%
19 Sim Sim Sim NA 100,00% 100,00%
20 Sim Sim Sim Não 100,00% 100,00%
21 Sim Sim Sim NA 100,00% 100,00%
22 Sim Sim Sim NA 100,00% 100,00%
23 Sim Sim Sim NA 100,00% 100,00%
24 Sim Sim Sim Não 100,00% 100,00%
25 Sim Sim Sim NA 100,00% 100,00%
26 Não Não Não Sim 0,00% 100,00%
27 Sim Sim Sim NA 100,00% 100,00%
28 Sim Sim Sim NA 100,00% 100,00%
29 Sim Sim Sim NA 100,00% 100,00%
30 Sim Sim Sim NA 100,00% 100,00%
31 Sim Sim Sim NA 100,00% 100,00%  

De acordo com a Tabela 3, pudemos concluir que 26 entrevistados identificaram 100% 

o sentido de préstimo à comunidade, 2 apresentaram identificação de 50% ou mais e os outros 

3 apresentaram 0% de identificação dessa dimensão. 

 

 

7.4 Alegria no Trabalho 

 

 

Quanto à alegria no trabalho, para identificá-la, construímos a Tabela 4.  
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Consideramos que identificaria 100% a alegria no trabalho os funcionários que 

respondessem Sim às perguntas 19, 20 e 22, Melhor à pergunta 21 e Não à pergunta de 

número 23 (ver Apêndice).  

Tabela 4 Alegria no Trabalho

Nº 19 20 21 22 23 % Signif
1 Sim Sim Melhor Sim Sim 80,00%
2 Sim Sim Melhor Sim Sim 80,00%
3 Sim Sim Melhor Sim Sim 80,00%
4 Sim Não Melhor Sim Sim 60,00%
5 Sim Sim Melhor Sim Sim 80,00%
6 Sim Sim Melhor Sim Não sei 90,00%
7 Sim Sim Melhor Sim Sim 80,00%
8 Sim Sim Às vezes Sim Sim 70,00%
9 Sim Sim Melhor Sim Sim 80,00%

10 Sim Sim Melhor Sim Sim 80,00%
11 Sim Sim Melhor Sim Não 100,00%
12 Sim Sim Melhor Sim Sim 80,00%
13 Sim Sim Melhor Sim Não 100,00%
14 Às vezes Sim Melhor Sim Sim 70,00%
15 Sim Sim Melhor Sim Não 100,00%
16 Sim Sim Melhor Sim Não 100,00%
17 Sim Sim Melhor Sim Sim 80,00%
18 Sim Sim Melhor Sim Sim 80,00%
19 Sim Sim Igual Sim Sim 70,00%
20 Sim Sim Melhor Sim Sim 80,00%
21 Sim Sim Melhor Sim Sim 80,00%
22 Sim Sim Melhor Sim Sim 80,00%
23 Sim Sim Melhor Sim Não 100,00%
24 Sim Sim Melhor Sim Não 100,00%
25 Sim Sim Melhor Sim Sim 80,00%
26 Sim Sim Melhor Sim Não sei 90,00%
27 Sim Sim Igual Sim Sim 70,00%
28 Sim Sim Igual Sim Não 90,00%
29 Sim Sim Melhor Sim Não 100,00%
30 Sim Sim Melhor Sim Sim 80,00%
31 Sim Sim Melhor Sim Não 100,00%  

De acordo com a Tabela 4, pudemos concluir que 8 entrevistados identificaram 100% 

a alegria no trabalho, 30 apresentaram identificação de 70% ou mais, e nenhum entrevistado 

apresentou percentual menor do que 60%. 

A alegria no trabalho foi expressa em vários depoimentos. Alguns entrevistados 

frisaram que a alegria no trabalho não se dá somente pelo bom salário. Vejamos o depoimento 

a seguir: 

“Quando você trabalha num lugar onde você se sente recompensado pelo menos 
financeiramente, ou se você não é recompensado financeiramente, você é valorizado 
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como matéria humana, isso faz com que você goste do que você faz, traz pra você, 
satisfação de estar no lugar e se a pessoa do seu lado é assim, e a do lado dela é 
assim, você faz uma grande corrente”. 

 

Outros ressaltaram que a Varig dava acesso a coisas além de suas possibilidades 

financeiras. Vejamos: 

“A nossa remuneração não nos permitiria digamos, ter acesso a tantas coisas que nós 
tínhamos porque éramos tripulantes da Varig. Então, aquela carteira da Varig, é um 
passaporte pro mundo todo”. 

 

Um outro entrevistado, quando perguntado se gostava do seu trabalho, se estava 

satisfeito e se na maior parte do tempo achava prazeroso o seu trabalho, respondeu o seguinte: 

“Sim, (gostava do trabalho e estava satisfeito). Na maior parte do tempo eu achava 
prazeroso o trabalho, mas ultimamente deixou de ser prazeroso e passou a ser 
desgastante”. 

 

 

7.5 Oportunidade para a Vida Interior 

 

 

Em relação à dimensão oportunidades para a vida interior, para apurá-la 

construímos a Tabela 5. 

Consideramos que identificaria 100% a dimensão oportunidade para a vida interior os 

funcionários que respondessem Não à pergunta 28, e Sim às perguntas 24, 25, 26 e 27 (ver 

Apêndice). 



67 

 

Tabela 5 Oportunidade para a Vida Interior

Nº 24 25 26 27 28 % Signif
1 Sim Sim Sim Sim Talvez 90,00%
2 Sim Sim Sim Sim NA 100,00%
3 Sim Não Às Vezes Não NA 37,50%
4 Sim Não Sim Sim Sim 60,00%
5 Sim Sim Sim Sim Talvez 90,00%
6 Sim Sim Sim Sim Sim 80,00%
7 Sim Sim Sim Sim Sim 80,00%
8 Sim Sim Sim Sim Não 100,00%
9 Sim Sim Sim Sim Sim 80,00%

10 Sim Não Sim Sim Não sei 70,00%
11 Sim Sim Sim Sim Não 100,00%
12 Sim Às vezes Sim NA Não 70,00%
13 Sim Sim Sim Sim Sim 80,00%
14 Sim Sim Sim Sim Talvez 90,00%
15 Sim Não Sim Sim Talvez 70,00%
16 Sim Não Sim Sim Talvez 70,00%
17 Sim Sim Sim Sim Não sei 90,00%
18 Sim Sim Sim Sim Sim 80,00%
19 Sim Sim Sim Sim Sim 80,00%
20 Sim Sim Sim Sim Sim 80,00%
21 Sim Não Sim Sim Sim 60,00%
22 Sim Sim Sim Sim Sim 80,00%
23 Sim Sim Sim Sim Não 100,00%
24 Sim Sim Sim Sim Sim 80,00%
25 Sim Sim Sim Sim Sim 80,00%
26 Sim Não Às Vezes Às vezes Sim 40,00%
27 Sim Às vezes Sim Sim Sim 70,00%
28 Sim Às vezes Sim Sim Sim 70,00%
29 Sim Às vezes Sim Sim Não 90,00%
30 Sim Sim Sim Sim Sim 80,00%
31 Sim Sim Sim Às vezes Sim 70,00%  

De acordo com a tabela, pudemos concluir que 4 entrevistados identificaram 100% a 

oportunidade para a vida interior, 27 apresentaram identificação de 70% ou mais, apenas 2 

entrevistados identificaram essa dimensão com percentual menor do que 50%, sendo que 

ninguém apresentou 0% de identificação com essa dimensão. 

Como vimos anteriormente, alguns entrevistados viam a promoção por antiguidade 

como um fator positivo no tocante à união do grupo. Contudo, vejamos o depoimento a 

seguir, de uma entrevistada, que demonstrando bastante contrariedade, falava sobre 

reconhecimento: 

“Nunca houve (reconhecimento), até a forma de promoção... Não era 
reconhecimento, era número, chegava a sua vez de ser promovido, pelo seu número, 
você era. Não era por merecimento...” 
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Notamos nesse depoimento que esse tipo de promoção, praticamente automática pelo 

tempo de serviço, pode ser desestimulador no sentido que as pessoas podem considerar que 

não tiveram o seu esforço reconhecido, tendo sido preteridas por alguém com mais tempo de 

casa, porém menos esforçado. Isso afeta diretamente a dimensão oportunidade para a vida 

interior.  

 

 

7.6 A Percepção da Espiritualidade na Varig 

 

 

Construídas as cinco tabelas, uma para cada dimensão de espiritualidade, pudemos 

então, construir uma tabela consolidando os dados. A Tabela 6, a seguir, demonstra o 

percentual de identificação de cada funcionário para cada dimensão, o percentual médio de 

identificação da espiritualidade e o grau de identificação de espiritualidade de cada 

empregado. 

Para fins de análise, arbitrariamente consideramos que os empregados com percentual 

médio de identificação maior ou igual a 90% identificam muito fortemente a espiritualidade 

na Varig, aqueles com percentual entre 80% e 89,9% identificam fortemente, entre 70% e 

79,9% identificam razoavelmente, de 60% até 69,9% identificam fracamente, de 50% até 

59,9% identificam muito fracamente e aqueles que apresentam percentuais até 49,9% não 

identificam a espiritualidade na Varig. 
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Tabela 6 O Nível de Percepção da Espiritualidade na Varig

Nº S. Comunidade Alinhamento Préstimo Alegria V. Interior Média Identificação
1 100,00% 100,00% 100,00% 80,00% 90,00% 94,00% Muito Fortemente
2 83,33% 100,00% 100,00% 80,00% 100,00% 92,67% Muito Fortemente
3 83,33% 33,33% 100,00% 80,00% 37,50% 66,83% Fracamente
4 0,00% 33,33% 50,00% 60,00% 60,00% 40,67% Não Identifica
5 40,00% 100,00% 100,00% 80,00% 90,00% 82,00% Fortemente
6 66,67% 83,33% 50,00% 90,00% 80,00% 74,00% Razoavelmente
7 75,00% 83,33% 100,00% 80,00% 80,00% 83,67% Fortemente
8 80,00% 100,00% 0,00% 70,00% 100,00% 70,00% Razoavelmente
9 83,33% 66,67% 100,00% 80,00% 80,00% 82,00% Fortemente

10 50,00% 100,00% 100,00% 80,00% 70,00% 80,00% Fortemente
11 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,00% Muito Fortemente
12 83,33% 66,67% 100,00% 80,00% 70,00% 80,00% Fortemente
13 66,67% 50,00% 100,00% 100,00% 80,00% 79,33% Razoavelmente
14 80,00% 66,67% 100,00% 70,00% 90,00% 81,33% Fortemente
15 75,00% 16,67% 0,00% 100,00% 70,00% 52,33% Muito Fracamente
16 30,00% 50,00% 100,00% 100,00% 70,00% 70,00% Razoavelmente
17 80,00% 83,33% 100,00% 80,00% 90,00% 86,67% Fortemente
18 83,33% 16,67% 100,00% 80,00% 80,00% 72,00% Razoavelmente
19 0,00% 66,67% 100,00% 70,00% 80,00% 63,33% Fracamente
20 75,00% 33,33% 100,00% 80,00% 80,00% 73,67% Razoavelmente
21 80,00% 83,33% 100,00% 80,00% 60,00% 80,67% Fortemente
22 83,33% 50,00% 100,00% 80,00% 80,00% 78,67% Razoavelmente
23 100,00% 66,67% 100,00% 100,00% 100,00% 93,33% Muito Fortemente
24 100,00% 66,67% 100,00% 100,00% 80,00% 89,33% Fortemente
25 100,00% 100,00% 100,00% 80,00% 80,00% 92,00% Muito Fortemente
26 0,00% 50,00% 0,00% 90,00% 40,00% 36,00% Não Identifica
27 40,00% 83,33% 100,00% 70,00% 70,00% 72,67% Razoavelmente
28 50,00% 66,67% 100,00% 90,00% 70,00% 75,33% Razoavelmente
29 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 90,00% 90,00% Muito Fortemente
30 70,00% 83,33% 100,00% 80,00% 80,00% 82,67% Fortemente
31 0,00% 66,67% 100,00% 100,00% 70,00% 67,33% Fracamente  

Construída a Tabela 6, pudemos concluir que dos 31 entrevistados, 6 identificavam 

muito fortemente a espiritualidade na Varig, 10 identificavam fortemente, 9 identificavam 

razoavelmente, 3 identificavam fracamente, 1 identificava muito fracamente e apenas 2 não 

identificavam a espiritualidade na Varig. 

Pudemos perceber que a maioria dos entrevistados, além do orgulho que sentiam da 

empresa, valorizavam o seu trabalho. Por exemplo: Quando perguntados se eles se viam na 

obrigação de retribuir os benefícios concedidos pela empresa, as respostas normalmente eram 

de que retribuíam tais benefícios com excelência do trabalho, ou de que recebiam porque 

mereciam, por serem excelentes profissionais, e por isso não se viam obrigados a retribuir. A 

seguir veremos a relação entre a percepção da espiritualidade e o comprometimento. 
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Neste capítulo iniciamos a análise dos resultados verificando a percepção da 

espiritualidade pelos ex-comissários de bordo da Varig. Para tanto construímos tabelas que 

nos permitiram identificar o grau de percepção de cada uma das cinco dimensões de 

espiritualidade. Realizamos, também, análise dos discursos. No próximo capítulo 

prosseguiremos com a análise dos dados, expondo a relação entre espiritualidade e 

comprometimento e explicando os três tipos de comprometimento analisados: normativo, 

instrumental e afetivo. 
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8 ANÁLISE DOS DADOS – RELAÇÃO ENTRE ESPIRITUALIDADE E 

O COMPROMETIMENTO 

 

 

Depois de verificarmos o grau de percepção da espiritualidade, o passo seguinte foi 

verificar o tipo de comprometimento apresentado pelo então empregado, bem como a relação 

entre tal comprometimento e a percepção da espiritualidade, o que poderia confirmar ou 

refutar as conclusões de Rego, Pina e Cunha e Souto (2005).  

Para examinarmos a relação entre a espiritualidade e o comprometimento na Varig, 

analisamos as respostas às perguntas da entrevista preparadas para perceber cada um dos três 

tipos de comprometimento (normativo, instrumental e afetivo). Para fins de análise, 

construímos, com base nas respostas, tabelas para cada um desses tipos de comprometimento, 

chegando então, a um percentual de respostas que identificavam com que porcentagem o 

então empregado se identificava com cada um dos três tipos. Feito isso, pudemos criar uma 

tabela relacionando o percentual de percepção da espiritualidade, calculado e demonstrado na 

seção anterior, com o tipo de comprometimento predominante para cada empregado. Além 

deste procedimento, realizamos análise dos discursos. 

 

 

8.1 Comprometimento Normativo 

 

 

A Tabela 7 apresenta as respostas às perguntas que identificam o comprometimento 

normativo. Para melhor visualização da tabela, utilizamos algumas abreviaturas nas 

respostas, a saber: Tal. (Talvez); Ind. (Indiferente); AV (Às vezes); NS (Não sei); Num. 

(Número); Pes. (Pessoa); Pos. (Positivo); Reg. (Regular) e Neg. (Negativo). 

Consideramos que se identificaria 100% com o comprometimento normativo os 

funcionários que respondessem Sim às perguntas 10, 11, 38, 39 e 44, respondesse ser tratado 
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como pessoa na 42, demonstrassem visão positiva na questão 43 e respondesse Não à questão 

46 (ver Apêndice). 

As perguntas 14, 40, 41, 45, 47 e 48 (ver Apêndice) têm a intenção de verificar o 

comprometimento normativo após a demissão. O percentual resultante está na coluna % 

Depois, e será de 100% quando o entrevistado responder Não a todas elas. 

Tabela 7 Comprometimento Normativo

Nº 10 11 14 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 % Signif % Depois
1 Sim Sim Não Não AV Não Não AV Pos. Sim Sim NA NA NA 71,43% 75,00%
2 Sim Sim Não Sim Sim Sim NA AV Pos. Sim Não Sim Não Não 81,25% 80,00%
3 Sim Sim Sim Não Sim Não NA Núm. Neg. NA NA Sim Sim Sim 42,86% 25,00%
4 Sim Sim Sim Não Sim Não NA Núm. Pos. Não NA Sim Sim NA 50,00% 33,33%
5 Sim Sim Sim Sim Sim Sim NA AV Pos. Sim Sim Sim Sim NA 81,25% 0,00%
6 Sim Sim NS Não AV Não NA Núm. Pos. Sim Sim Não Sim Sim 68,75% 30,00%
7 Sim Sim Sim Sim Sim Não Não Pes. Reg. NA NA Não Não Sim 92,86% 60,00%
8 Sim Sim Sim Não Não Não Não Pes. Pos. Sim Sim Sim Sim Sim 62,50% 33,33%
9 Sim Sim Sim Sim Sim Sim NA Pes. Pos. Sim Sim Sim Sim Sim 87,50% 0,00%

10 Sim Sim Sim Não Sim Não NA Núm. Pos. Não NA Sim Sim Não 50,00% 50,00%
11 Sim Sim Sim Não Não Não NA Pes. Pos. Sim Sim Sim Sim Não 62,50% 40,00%
12 Não NA Sim Não Sim Não NA Pes. Pos. Sim Sim Não Sim Não 85,71% 40,00%
13 Sim Sim Sim Não AV Não NA Pes. Pos. Sim Sim Sim Sim Não 68,75% 40,00%
14 Sim Sim Não Ind. Sim Não NA Núm. Neg. NA NA Sim Não Não 50,00% 100,00%
15 Não NA NA Não AV Não NA Núm. Neg. NA NA Sim Sim Sim 8,33% 33,33%
16 Não NA NA Não Sim Não NA Núm. Pos. Sim Sim Sim Não Não 42,86% 75,00%
17 Sim Sim Sim Não Sim Não NA AV Pos. Sim Sim Sim Sim Não 68,75% 40,00%
18 Não NA Sim Não Sim Não NA Núm. Reg. NA NA Sim Sim Não 25,00% 50,00%
19 Sim Sim Sim Não AV Não NA Núm. Pos. Sim Sim Sim Sim Não 56,25% 40,00%
20 Sim Sim Sim Sim AV Não NA Núm. Pos. Sim Sim Sim Sim Sim 68,75% 20,00%
21 Sim Sim Tal. Sim Sim Sim NA Núm. Pos. Não NA Não Sim Não 75,00% 37,50%
22 Sim Sim Não Não AV Não NA Pes. Neg. NA NA Sim Sim Sim 50,00% 50,00%
23 Sim Sim Sim Não Sim Sim NA AV Pos. Sim Sim Não Sim Sim 81,25% 0,00%
24 Sim Sim Sim AV AV Não NA AV Pos. Sim Sim Sim Sim Sim 68,75% 20,00%
25 Sim Sim Não AV Sim Não NA Núm. Pos. Sim Sim Sim Sim Sim 68,75% 40,00%
26 Sim Sim Sim Não Não Não NA Núm. Neg. NA NA Sim Sim Sim 28,57% 25,00%
27 Sim Sim Não Não Não Não NA Núm. Reg. NA NA Sim Sim Sim 35,71% 50,00%
28 Sim Sim Sim Não AV Não NA Núm. Pos. Não NA Sim Sim Sim 50,00% 25,00%
29 Sim Sim Sim Não Sim Não NA Pes. Pos. Sim Sim Não Sim Sim 87,50% 20,00%
30 Sim Sim Sim Sim Sim Sim NA Pes. Pos. Sim Sim Sim Sim Sim 87,50% 0,00%
31 Sim Sim Sim Sim Sim Sim NA Núm. Pos. Sim Não Não Sim Não 87,50% 40,00%  

De acordo com a tabela, pudemos concluir que nenhum entrevistado se identificou 

100% com o comprometimento normativo, 11 apresentaram identificação de 70% ou mais, 6 

entrevistados se identificaram com esse tipo de comprometimento com percentual menor do 

que 50%, sendo que ninguém apresentou 0% de identificação com esse tipo de 

comprometimento; o menor percentual apresentado foi de 8,33%. 
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8.2 Comprometimento Instrumental 

 

 

Com relação ao comprometimento instrumental, para apurá-lo construímos a Tabela 

8. Para melhor visualização da tabela, também utilizamos algumas abreviaturas nas respostas, 

a saber: Tal. (Talvez); Ind. (Indiferente); AV (Às vezes); NS (Não sei); Atr. (Atrapalhava) e 

Aju. (Ajudava). 

Consideramos que se identificaria 100% com o comprometimento instrumental os 

funcionários que respondessem Sim às perguntas 46, 49, 51 e 54, respondessem as questões 

55 e 56 igual à 54, respondesse Não às questões 19, 20 e 22, e que atrapalhava na questão 52 

(ver Apêndice). 

As perguntas 47, 50 e 53 têm a intenção de verificar o comprometimento instrumental 

após a demissão. O percentual resultante está na coluna % Depois e será de 100% quando o 

entrevistado responder Sim às questões 47 e 50, e que atrapalhava, na questão 53. 
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Tabela 8 Comprometimento Instrumental

Nº 19 20 22 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 % Signif % Depois
1 Sim Sim Sim NA NA Não Não Não NA NA Não Sim Sim 0,00% 0,00%
2 Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim NA Ind. Ind. Não Sim NA 31,25% 50,00%
3 Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim NA Atr. Atr. Não Sim NA 25,00% 100,00%
4 Sim Não Sim Sim Sim Não Sim NA Ind. Ind. Sim Sim Sim 61,11% 83,33%
5 Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Aju. Aju. Não Sim Sim 20,00% 66,67%
6 Sim Sim Sim Não Sim Não NA Sim Ind. Ind. Não Sim NA 16,67% 75,00%
7 Sim Sim Sim Não Não Não NA Não Aju. Aju. Não Sim Sim 0,00% 0,00%
8 Sim Sim Sim Sim Sim Não NA Não Aju. Aju. Não Sim Sim 10,00% 50,00%
9 Sim Sim Sim Sim Sim Não Tal. Sim Aju. Aju. Não Sim Sim 20,00% 50,00%

10 Sim Sim Sim Sim Sim Não Tal. NA Aju. Aju. AV Sim Não 27,78% 50,00%
11 Sim Sim Sim Sim Sim Não Tal. Sim Atr. Atr. AV Sim NA 44,44% 83,33%
12 Sim Sim Sim Não Sim Não Não Não Ind. Ind. Não Sim NA 5,56% 50,00%
13 Sim Sim Sim Sim Sim Não Não Não Aju. Aju. Não Sim Sim 10,00% 33,33%
14 AV Sim Sim Sim Não Não Não Não Aju. Ind. Sim Sim Sim 45,00% 16,67%
15 Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Não AV AV Sim Sim Sim 45,00% 83,33%
16 Sim Sim Sim Sim Não Não Não Não Atr. Atr. Não Sim NA 22,22% 33,33%
17 Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Ind. Ind. Não Sim NA 27,78% 83,33%
18 Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Não Ind. Ind. Não Sim NA 16,67% 83,33%
19 Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim AV AV AV Sim NA 44,44% 66,67%
20 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Ind. Ind. Não Sim NA 38,89% 83,33%
21 Sim Sim Sim Não Sim Não Não Sim Aju. Aju. Não Sim NA 11,11% 33,33%
22 Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Ind. Ind. Não Sim NA 27,78% 83,33%
23 Sim Sim Sim Não Sim Não Tal. Sim Atr. Atr. AV Sim NA 33,33% 83,33%
24 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Não Atr. Ind. Sim Não Sim 50,00% 50,00%
25 Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim Atr. Atr. Não Sim NA 33,33% 100,00%
26 Sim Sim Sim Sim Sim Não Não Sim Atr. Atr. Sim Sim Sim 60,00% 66,67%
27 Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Ind. Ind. Não Sim NA 38,89% 50,00%
28 Sim Sim Sim Sim Sim Não Não Sim Ind. Ind. Sim Sim Sim 55,00% 50,00%
29 Sim Sim Sim Não Sim Não Não Sim Ind. Ind. Não Sim Sim 15,00% 50,00%
30 Sim Sim Sim Sim Sim Não NS Sim Aju. Aju. Não Sim NA 22,22% 50,00%
31 Sim Sim Sim Não Sim Não Não Sim Aju. Aju. AV Sim Sim 25,00% 33,33%

  

De acordo com a Tabela 8, pudemos concluir que o entrevistado que apresentou maior 

identificação com o comprometimento instrumental, teve percentual de 61,11%, 27 

entrevistados se identificaram com esse tipo de comprometimento com percentual menor do 

que 50%, sendo que 2 apresentaram 0% de identificação com esse tipo de comprometimento. 
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8.3 Comprometimento Afetivo 

 

 

No tocante ao comprometimento afetivo, para identificá-lo construímos a Tabela 9. 

Para melhor visualização da tabela, igualmente utilizamos algumas abreviaturas nas respostas, 

a saber: Ind. (Indiferente); AV (Às vezes); NS (Não sei); Núm. (Número); Pes. (Pessoa); Pos. 

(Positivo); Neg. (Negativo); Simi. (Similares); Con. (Contrários); SR (Sem Relação) e Nor. 

(Normal). 

Consideramos que se identificaria 100% com o comprometimento afetivo os 

funcionários que respondessem Similares à pergunta 7, Sim às perguntas 12, 19, 20, 22, 38, 

39, 59 e 61, respondesse ser tratado como pessoa na 42, respondesse Não à questão 46 e 

demonstrasse afetividade na resposta à pergunta 57 (quando isso ocorreu preenchemos a 

tabela com “positivo” ou “negativo”). 

As perguntas 8, 13, 40, 41, 47, 58, 60 e 62 (ver Apêndice) têm a intenção de verificar 

o comprometimento afetivo após a demissão. O percentual resultante está na coluna % 

Depois, e será de 100% quando o entrevistado responder Sim à questão 8, Não às questões 13, 

40, 41, 47, 60 e 62 e demonstrar afetividade na resposta à pergunta 58 (quando isso ocorreu 

preenchemos a tabela com “positivo” ou “negativo”). 
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Tabela 9 Comprometimento Afetivo

Nº 7 8 12 13 19 20 22 38 39 40 41 42 46 47 57 58 59 60 61 62 % Signif % Depois
1 Simi. Sim NA NA Sim Sim Sim Não AV Não Não AV NA NA Pos. Pos. Sim Não Sim NA 80,00% 100,00%
2 Simi. Sim Sim NA Sim Sim Sim Sim Sim Sim NA AV Sim Não Pos. Pos. Sim Não Sim Não 87,50% 83,33%
3 Con. Sim Sim Não Sim Sim Sim Não Sim Não NA Núm. Sim Sim Bom Ruim Não Não Não Não 41,67% 71,43%
4 Con. Sim Não Não Sim Não Sim Não Sim Não NA Núm. Sim Sim Nor. Nor. Não Não Não Não 25,00% 71,43%
5 Simi. Sim Não NA Sim Sim Sim Sim Sim Sim NA AV Sim Sim Pos. Neg. Sim Não Sim Não 87,50% 66,67%
6 Simi. Sim Sim NA Sim Sim Sim Não AV Não NA Núm. Não Sim Pos. Neg. Sim Não Sim Não 79,17% 83,33%
7 Simi. Sim Não Não Sim Sim Sim Sim Sim Não Não Pes. Não Não Pos. Pos. Sim Não Sim Não 92,31% 100,00%
8 Simi. Sim Não NA Sim Sim Sim Não Não Não Não Pes. Sim Sim Pos. Nor. Sim Não Sim Não 66,67% 71,43%
9 AV Sim Sim NA Sim Sim Sim Sim Sim Sim NA Pes. Sim Sim Pos. Nor. Sim Não Sim Não 87,50% 50,00%

10 Simi. Sim NA NA Sim Sim Sim Não Sim Não NA Núm. Sim Sim Pos. Neg. Sim Não Sim Não 72,73% 83,33%
11 Simi. Sim Sim NA Sim Sim Sim Não Não Não NA Pes. Sim Sim Pos. Pos. Sim Não Sim Não 75,00% 83,33%
12 Simi. Sim Sim NA Sim Sim Sim Não Sim Não NA Pes. Não Sim Pos. Nor. Sim Não Sim Não 91,67% 66,67%
13 Con. Sim Sim Não Sim Sim Sim Não AV Não NA Pes. Sim Sim Pos. Nor. Sim Não Sim Não 70,83% 71,43%
14 Simi. Sim Não NA AV Sim Sim Ind. Sim Não NA Núm. Sim Não Nor. Neg. AV Não Não NA 50,00% 100,00%
15 Con. Sim Não NA Sim Sim Sim Não AV Não NA Núm. Sim Sim Pos. Neg. Não Não AV Não 41,67% 83,33%
16 Simi. Sim Não NA Sim Sim Sim Não Sim Não NA Núm. Sim Não Pos. Neg. AV Não Não NA 54,17% 100,00%
17 SR NA NA NA Sim Sim Sim Não Sim Não NA AV Sim Sim Bom Nor. Sim Não Sim Não 63,64% 60,00%
18 Con. Sim Não NA Sim Sim Sim Não Sim Não NA Núm. Sim Sim Pos. Neg. Não Não Sim Não 50,00% 83,33%
19 AV Sim NA NA Sim Sim Sim Não AV Não NA Núm. Sim Sim Bom Neg. Sim Não Sim Não 54,55% 83,33%
20 Con. Sim NA NA Sim Sim Sim Sim AV Não NA Núm. Sim Sim Pos. Neg. Sim Não Sim Não 68,18% 83,33%
21 Simi. Sim Sim NA Sim Sim Sim Sim Sim Sim NA Núm. Não Sim Pos. Neg. Sim Sim Sim Não 91,67% 50,00%
22 Con. Sim NA NA Sim Sim Sim Não AV Não NA Pes. Sim Sim Pos. Neg. AV Não Sim Não 63,64% 83,33%
23 SR Sim Sim NA Sim Sim Sim Não Sim Sim NA AV Não Sim Pos. Nor. Sim Não Sim Não 79,17% 50,00%
24 AV Sim Sim NA Sim Sim Sim AV AV Não NA AV Sim Sim Pos. Neg. Sim Não Sim Sim 75,00% 66,67%
25 Simi. Sim Não NA Sim Sim Sim AV Sim Não NA Núm. Sim Sim Pos. Ruim Sim Não Sim Não 70,83% 66,67%
26 Con. Sim Sim NA Sim Sim Sim Não Não Não NA Núm. Sim Sim Bom Ruim Não Não NS NA 37,50% 60,00%
27 Simi. Sim Sim NA Sim Sim Sim Não Não Não NA Núm. Sim Sim Pos. Neg. Não Não Sim Não 58,33% 83,33%
28 Simi. Sim Sim NA Sim Sim Sim Não AV Não NA Núm. Sim Sim Pos. Neg. Sim Não Sim NA 70,83% 80,00%
29 Simi. Sim Sim NA Sim Sim Sim Não Sim Não NA Pes. Não Sim Pos. Neg. Sim AV Sim Sim 91,67% 58,33%
30 Simi. Sim Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Sim NA Pes. Sim Sim Pos. Ruim Sim Não Sim Sim 91,67% 42,86%
31 Simi. Sim Sim NA Sim Sim Sim Sim Sim Sim NA Núm. Não Sim Bom Ruim Sim Não AV NA 79,17% 40,00%

 

De acordo com a tabela, pudemos concluir que nenhum entrevistado se identificou 

100% com o comprometimento afetivo, mas 18 apresentaram identificação de 70% ou mais, 

apenas 4 entrevistados se identificaram com esse tipo de comprometimento com percentual 

menor do que 50%, sendo que o menor percentual apresentado foi de 25%.  

 

 

8.4 A relação da Espiritualidade com o Comprometimento 

 

 

Tendo concluído a verificação do grau de identificação de espiritualidade e dos três 

tipos de comprometimento, pudemos então construir a Tabela 10, que relaciona o nível de 

identificação de espiritualidade com o tipo de comprometimento predominante. Para facilitar 

a análise, ordenamos a tabela pelo percentual médio de percepção, de forma decrescente.  
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Para melhor visualização da tabela, também utilizamos algumas abreviaturas nas 

respostas, a saber: N. Ident. (Nível de Identificação); MFO (Muito Fortemente); For. 

(Fortemente); Raz. (Razoavelmente); Fra. (Fracamente); MFR (Muito Fracamente); NI (Não 

Identifica); Afe. (Afetivo); Norm. (Normativo) e Ins. (Instrumental). 

Tabela 10 Espiritualidade e Comprometimento

Nº % Médio N. Ident. % Norm. % Ins. % Afe. Predominante
11 96,00% MFO 62,50% 44,44% 75,00% Afe.
1 94,00% MFO 71,43% 0,00% 80,00% Afe.

23 93,33% MFO 81,25% 33,33% 79,17% Norm.
2 92,67% MFO 81,25% 31,25% 87,50% Afe.

25 92,00% MFO 68,75% 33,33% 70,83% Afe.
29 90,00% MFO 87,50% 15,00% 91,67% Afe.
24 89,33% For. 68,75% 50,00% 75,00% Afe.
17 86,67% For. 68,75% 27,78% 63,64% Norm.
7 83,67% For. 92,86% 0,00% 92,31% Norm.

30 82,67% For. 87,50% 22,22% 91,67% Afe.
5 82,00% For. 81,25% 20,00% 87,50% Afe.
9 82,00% For. 87,50% 20,00% 87,50% Afe. e Norm.

14 81,33% For. 50,00% 45,00% 50,00% Afe. e Norm.
21 80,67% For. 75,00% 11,11% 91,67% Afe.
10 80,00% For. 50,00% 27,78% 72,73% Afe.
12 80,00% For. 85,71% 5,56% 91,67% Afe.
13 79,33% Raz. 68,75% 10,00% 70,83% Afe.
22 78,67% Raz. 50,00% 27,78% 63,64% Afe.
28 75,33% Raz. 50,00% 55,00% 70,83% Afe.
6 74,00% Raz. 68,75% 16,67% 79,17% Afe.

20 73,67% Raz. 68,75% 38,89% 68,18% Norm.
27 72,67% Raz. 35,71% 38,89% 58,33% Afe.
18 72,00% Raz. 25,00% 16,67% 50,00% Afe.
8 70,00% Raz. 62,50% 10,00% 66,67% Afe.

16 70,00% Raz. 42,86% 22,22% 54,17% Afe.
31 67,33% Fra. 87,50% 25,00% 79,17% Norm.
3 66,83% Fra. 42,86% 25,00% 41,67% Norm.

19 63,33% Fra. 56,25% 44,44% 54,55% Norm.
15 52,33% MFA 8,33% 45,00% 41,67% Ins.
4 40,67% NI 50,00% 61,11% 25,00% Ins.

26 36,00% NI 28,57% 60,00% 37,50% Ins.  

A tabela demonstra que apenas aqueles empregados que não identificam a 

espiritualidade na empresa, ou que a identificam muito fracamente, apresentam 

comprometimento predominantemente instrumental. Também percebemos uma tendência de 

que o comprometimento afetivo predomine quando maior for a percepção da espiritualidade. 

Nos casos em que isso não ocorre, o predominante é o normativo, mas com diferença 

percentual muito pequena em relação ao afetivo. Nenhum dos 6 funcionários que apresentam 

percepção menor do que 70% têm comprometimento predominantemente afetivo; no entanto, 
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entre os outros 25, ele é predominante em 19, e é igual ao percentual normativo em outros 2. 

Verificamos, assim, que os resultados são coerentes com os estudos de  Rego, Pina e Cunha e 

Souto (2005), existindo, portanto, relação entre a percepção da espiritualidade e o tipo de 

comprometimento. Na próxima seção veremos as mudanças causadas pela demissão. 

 

 

Neste capítulo verificamos a relação entre a percepção da espiritualidade e o tipo de 

comprometimento apresentado pelo então empregado. Para isso construímos tabelas que 

identificaram a intensidade de cada tipo de comprometimento para cada entrevistado, e assim, 

pudemos identificar o tipo de comprometimento dominante em cada empregado e fazer 

relações com ao grau de percepção de espiritualidade identificado no capítulo 7. Incluímos no 

estudo a análise dos discursos dos entrevistados, em uma abordagem, portanto, dita 

qualitativa. No próximo capítulo, continuaremos a análise dos dados identificando as 

mudanças causadas pela demissão. 
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9 MUDANÇAS CAUSADAS PELA DEMISSÃO  

 

 

Depois de verificarmos a relação entre espiritualidade e comprometimento procuramos 

investigar se a demissão fez com que os ex-empregados percebessem a Varig de outra forma. 

Procuramos também, expor as expectativas dessas pessoas em relação ao seu envolvimento 

com outra empresa. 

 

 

9.1 Efeitos da Demissão no Tipo de Comprometimento 

 

 

Para verificarmos o efeito da demissão no comprometimento, construímos uma tabela 

com os percentuais de cada tipo de comprometimento e os percentuais de cada tipo após a 

demissão, já calculado nas tabelas 7, 8 e 9. Utilizando essa tabela e a análise dos discursos, 

pudemos identificar qual o tipo de comprometimento antes e depois da demissão. 

Apresentamos então, a Tabela 11: 
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Tabela 11 Efeito da Demissão no Comprometimento

Nº Norm. AD Norm. DD Ins. AD Ins. DD Afe. AD Afe. DD Pred. AD Pred. DD
1 71,43% 75,00% 0,00% 0,00% 80,00% 100,00% Afe. Afe.
2 81,25% 80,00% 31,25% 50,00% 87,50% 83,33% Afe. Afe.
3 42,86% 25,00% 25,00% 100,00% 41,67% 71,43% Norm. Ins.
4 50,00% 33,33% 61,11% 83,33% 25,00% 71,43% Ins. Ins.
5 81,25% 0,00% 20,00% 66,67% 87,50% 66,67% Afe. Afe. e Ins.
6 68,75% 30,00% 16,67% 75,00% 79,17% 83,33% Afe. Afe.
7 92,86% 60,00% 0,00% 0,00% 92,31% 100,00% Norm. Afe.
8 62,50% 33,33% 10,00% 50,00% 66,67% 71,43% Afe. Afe.
9 87,50% 0,00% 20,00% 50,00% 87,50% 50,00% Afe. e Norm. Afe. e Ins.

10 50,00% 50,00% 27,78% 50,00% 72,73% 83,33% Afe. Afe.
11 62,50% 40,00% 44,44% 83,33% 75,00% 83,33% Afe. Afe. e Ins.
12 85,71% 40,00% 5,56% 50,00% 91,67% 66,67% Afe. Afe.
13 68,75% 40,00% 10,00% 33,33% 70,83% 71,43% Afe. Afe.
14 50,00% 100,00% 45,00% 16,67% 50,00% 100,00% Afe. e Norm. Afe. e Norm.
15 8,33% 33,33% 45,00% 83,33% 41,67% 83,33% Ins. Afe. e Ins.
16 42,86% 75,00% 22,22% 33,33% 54,17% 100,00% Afe. Afe.
17 68,75% 40,00% 27,78% 83,33% 63,64% 60,00% Norm. Ins.
18 25,00% 50,00% 16,67% 83,33% 50,00% 83,33% Afe. Afe. e Ins.
19 56,25% 40,00% 44,44% 66,67% 54,55% 83,33% Norm. Afe.
20 68,75% 20,00% 38,89% 83,33% 68,18% 83,33% Norm. Afe. e Ins.
21 75,00% 37,50% 11,11% 33,33% 91,67% 50,00% Afe. Afe.
22 50,00% 50,00% 27,78% 83,33% 63,64% 83,33% Afe. Afe. e Ins.
23 81,25% 0,00% 33,33% 83,33% 79,17% 50,00% Norm. Ins.
24 68,75% 20,00% 50,00% 50,00% 75,00% 66,67% Afe. Afe.
25 68,75% 40,00% 33,33% 100,00% 70,83% 66,67% Afe. Ins.
26 28,57% 25,00% 60,00% 66,67% 37,50% 60,00% Ins. Ins.
27 35,71% 50,00% 38,89% 50,00% 58,33% 83,33% Afe. Afe.
28 50,00% 25,00% 55,00% 50,00% 70,83% 80,00% Afe. Afe.
29 87,50% 20,00% 15,00% 50,00% 91,67% 58,33% Afe. Afe.
30 87,50% 0,00% 22,22% 50,00% 91,67% 42,86% Afe. Ins.
31 87,50% 40,00% 25,00% 33,33% 79,17% 40,00% Norm. Afe. e Norm.  

Para melhor visualização da tabela, utilizamos algumas abreviaturas nas respostas, a 

saber: AD (Antes da Demissão); DD (Depois da Demissão); Pred. (Predominante); Afe. 

(Afetivo); Norm. (Normativo) e Ins. (Instrumental). 

Verificamos que 15 dos 31 entrevistados apresentaram alguma mudança no tipo de 

comprometimento. Pudemos perceber que, apesar de se manter um predomínio do 

comprometimento afetivo, há um crescimento do comprometimento instrumental e uma 

redução no comprometimento normativo. Apenas 1 dos que apresentavam comprometimento 

estritamente instrumental passou a apresentar comprometimento afetivo na mesma proporção. 

No entanto, 4 dos que apresentavam comprometimento estritamente afetivo passaram a 

apresentar o instrumental na mesma proporção. Além disso, 2 profissionais que apresentavam 

comprometimento predominantemente afetivo passaram a apresentar comprometimento 
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predominantemente instrumental sem que ninguém fizesse o caminho inverso. Os 7 

empregados que apresentavam comprometimento predominantemente normativo mudaram o 

seu perfil de comprometimento, sendo que desses, 3 passaram a ser Instrumental, 2 passaram 

a ser afetivo, 1 passou a ser afetivo e instrumental na mesma proporção e o outro permaneceu 

normativo, mas passou a ser também afetivo na mesma proporção. 

Muitos dos ex-comissários de bordo expressaram o entendimento de que a Varig na 

qual eles trabalharam não existe mais, e que agora é uma outra empresa que está voando 

utilizando o nome da Varig. Com essa separação, muitos deles também expressam 

sentimentos de carinho, saudade e amor em relação à empresa em que trabalharam, deixando 

os sentimentos negativos para a empresa que a substituiu. Um ex-comissário se expressou 

dessa forma: 

“A Varig que eu trabalhei não existe mais, a Varig que está voando não é mais a 
Varig que nós trabalhamos. É outra empresa, só ficou o nome, mas a empresa é 
outra totalmente diferente e eu não sei quais são os valores dessa nova empresa, se 
ela vai respeitar o empregado como a antiga Varig respeitava, porque mudou tudo, 
então não sei”. 

 

Uma outra comissária compara a nova empresa com as concorrentes, expressando o 

sentimento de que a empresa na qual ela trabalhou era muito melhor do que as outras, 

especialmente no que tange ao respeito ao funcionário: 

“Essa nova Varig que está aí não tem absolutamente nada a ver com a velha Varig. 
Essa nova Varig é uma Tam ou uma Gol disfarçada. É o mesmo padrão, é a mesma 
coisa. São empresas que não respeitam o funcionário. O funcionário é um mal 
necessário, essa é a visão deles.” 

 

Houve, também, aqueles que encaram as atitudes da nova empresa com maior 

compreensão e naturalidade: 

“Desconheço (a nova Varig), não tenho raiva, acho que ela tá fazendo o que tem que 
fazer. O cara que comprou faz dela o que quiser, ela não é obrigada a pegar os 
“velhos” todos. Entre os velhos havia muita coisa podre também, então tem que 
peneirar, ela tá fazendo o certo. Se ela tá entrando num mercado competitivo, que tá 
difícil, ela tem que saber escolher as pessoas, eu não sei se ela soube escolher as 
pessoas, porque tem muita coisa podre lá dentro.” 

 

Outros expressaram inconformismo, como no depoimento a seguir, quando o 

entrevistado alterou o tom de voz, demonstrando indignação: 
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“Essa empresa que está voando aí não é a Varig, ela apenas aproveitou o nome da 
empresa, ela não quis largar o nome, a marca Varig, não tem nada a ver com o que 
era a Varig, desde que se fez a Fundação (Rubem Berta) que não é da minha época, 
lógico, mas desde a Varig de 20 anos atrás quando eu entrei. É preciso às vezes até 
você pegar essa tecla aí, e frisar bem isso, essa empresa que está voando aí, nem 
deveria se chamar Varig, não tem os ideais da Varig, de Rubem Berta, de Oto 
Meyer, fundador da empresa, e nem dos continuadores, do que foi a Varig nos anos 
60, nos anos 70. Essa empresa aí não tem nada a ver com a antiga Varig”. 

 

A diferença de sentimentos em relação à velha e à nova Varig, foi também claramente 

exposta, como no seguinte depoimento:  

“A Varig do passado foi tudo pra mim, minha família, minha vida (visivelmente 
emocionado), não vejo nada na Varig de hoje, só os empresários querendo se 
aproveitar mais dos outros, é apenas mais uma companhia de aviação (com ar de 
desprezo)”. 

 

Um outro depoimento discorda da visão de duas empresas distintas. Nesse 

depoimento, o entrevistado se mostra bastante revoltado e decepcionado com a companhia, 

tendo durante o depoimento, demonstrado alteração no tom de voz e ficado com o rosto 

bastante sisudo:   

“Ela (a Varig) não podia ter feito isso que fizeram com a gente. Eu não tenho o 
mínimo de relação com a Varig mais, eu falar isso, pras pessoas que me conhecem, é 
inacreditável, mas o que ela fez comigo, e o que ela continua fazendo... Porque ela 
continua fazendo, ela além de não me pagar, agora começaram a chamar as pessoas, 
dizem que é a nova Varig... Isso é a maior cascata, não existe isso de nova Varig, é 
tudo Varig, isso é mentira. Nova Varig? Eu vou lá no aeroporto, as pessoas que 
trabalhavam comigo estão com o mesmo uniforme, voando com o mesmo avião, o 
avião com o mesmo nome do lado de fora... e não é a mesma empresa? Isso é a 
maior mentira. Venderam lá depois do roubo todo, mudaram o CNPJ, e deixaram os 
outros ao Deus dará. Então eu de relação afetiva com a companhia: Zero (com 
Ênfase), zero não: menos 100 (com ênfase)”. 

 

Colhemos também depoimentos menos emocionados, em que os entrevistados 

demonstram certa compreensão em relação às ações da empresa, não demonstrando nenhuma 

raiva, mesmo depois da demissão. No depoimento a seguir, a entrevistada demonstra até uma 

discordância com a postura de alguns colegas: 

“A Varig velha faliu, não foi ajudada pelo governo, porque o governo tinha que dar 
dinheiro a ela e não deu, ela foi má administrada porque foi muito roubada mesmo, 
porque por não ter dono as pessoas “meteram a mão” nela, e depauperaram a 
empresa. E ela vai fazer o que com você? As pessoas falam assim: - Ah, eu trabalhei 
quatro meses de graça... Você trabalhou porque você quis (com ênfase) trabalhar, 
porque você tinha amor (com ênfase) a ela, você não trabalhou porque tava 
esperando que quatro meses depois você ia receber o seu”.  
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Em outro depoimento, o entrevistado embora entenda, também discorda da postura 

dos colegas que demonstram raiva da companhia. No depoimento a seguir, o entrevistado 

estava com o semblante bastante sereno, demonstrando compreensão apesar da discordância: 

“Acho que você vai ouvir muita gente que vai dizer que tem raiva da Varig, mas eu 
acho que isso é muita emoção e pouca razão; as pessoas precisam entender o que 
aconteceu”. 

 

A forma pela qual ocorreram as demissões surpreendeu até mesmo àqueles que já não 

tinham tanta esperança e já tinham a expectativa de que algo de ruim iria acontecer, como no 

depoimento a seguir, em que o entrevistado apresentou uma expressão de indignação com o 

tratamento dispensado pela empresa aos funcionários, e a fala mais pausada e incisiva: 

“Eu sabia que vinha uma coisa ruim, não que vinha uma coisa desse porte, de uma 
demissão, sem direitos. Eu sabia que teríamos redução salarial, condições de 
trabalho pioradas e até mudarmos de cidade, como está caracterizado que a Varig 
hoje se concentra em São Paulo, mas nunca que nós fossemos apagados do passado 
da Varig, um tapinha nas costas e dizer literalmente: Vão pra Justiça pra ver se eu 
pago, ou então vou pagar daqui há 20 anos com uma defasagem de 80%” 

 

Em um depoimento bastante sereno, mas com muita tristeza no olhar, uma comissária 

expressou assim, como ela assimilou a demissão: 

“... quando eu fui demitida, em primeiro lugar: é um choque. É como você viver um 
momento de luto. Você tem um impacto, é perder uma pessoa querida, eu perdi, 
digamos assim, o meu trabalho, que era uma coisa que eu amava, e perdi também a 
empresa que pra mim era um lugar fantástico, e que eu gostaria de ter continuado até 
me aposentar. Foi um processo muito doloroso...”. 

 

Uma outra entrevistada demonstra ter refletido sobre a demissão, e com a voz serena 

concedeu o depoimento a seguir. Apresentando um sorriso de esperança ela afirma ter-se 

redescoberto: 

“Hoje eu vejo que a nossa profissão, ela “emburrece” muito, não a todos, mas eu 
vou falar por mim, eu me acomodei muito, então hoje eu descobri um lado meu que 
eu não conhecia, porque eu não precisava me exercitar, eu realmente me acomodei, 
eu fazia o meu trabalho, acho que fazia direito, mas não buscava nada mais, eu 
poderia ter feito coisas pra me aprimorar até no meu trabalho mesmo, coisas que eu 
não fiz porque me acomodei. Então eu acho que hoje que eu saí que eu precisei me 
virar de outra forma, eu descobri um lado meu que eu desconhecia, um lado 
batalhador, um lado tentando ser uma empreendedora que eu desconhecia, um pouco 
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da profissão porque você se acomoda, você está sempre cansado, é um trabalho 
muito desgastante fisicamente”. 

 

Houve também quem direcionasse a sua indignação às pessoas e não à instituição, 

como no depoimento a seguir: 

“A Varig não me “sacaneou”, eu fui “sacaneado” por pessoas... Maus 
administradores e excelentes ladrões, eles não são a Varig, eles são pessoas que 
estavam ali naquele momento”. 

 

Também houve quem culpasse a Justiça e demonstrasse compreensão com a atitude da 

empresa. No depoimento a seguir, a entrevistada demonstra indignação com a postura da 

Justiça: 

“A empresa está fazendo o papel dela, quem tem que fazer cumprir a lei é a Justiça e 
não está acontecendo isso”. 

 

Um dos entrevistados falou abertamente sobre a sua mudança de sentimento em 

relação à companhia, dizendo enfaticamente o seguinte: 

“...que fique muito bem gravado isso, o que era uma relação de amor e carinho, 
virou de ódio e vingança.” 

 

Outra entrevistada também foi bastante enfática quando perguntada se tinha orgulho 

da Varig, respondendo da seguinte forma: 

“Não, nem um pouco, eu tenho vergonha.” 

 

Houve, também, um entrevistado que expressou não se arrepender dos sacrifícios que 

considera ter feito pela empresa, e quando perguntado, ao final da entrevista, se gostaria de 

acrescentar mais alguma coisa, respondeu da seguinte forma: 

“Só gostaria de dizer o seguinte: Se pudesse fazer tudo de novo faria. Faria com 
certeza”. 

 

Quando perguntada sobre o que significava a Varig para ela hoje, uma entrevistada, 

com ar de desilusão, respondeu da seguinte forma: 
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“Eu procuro nem pensar nisso. Pra mim, resumindo pra você, é como se fosse uma 
pessoa da família que eu tivesse perdido, morreu. Pra mim não existe mais, se eu 
puder... Eu senti isso no dia em que fui dar baixa na minha carteira, que eu entrei nas 
dependências da Varig, que eu já estava um mês e pouco sem ir... num lugar que eu 
me sentia em casa, era minha segunda casa e eu tive vontade de sair correndo, foi 
uma sensação horrível, grosseiramente falando, parecia que eu era funcionária da 
Varig e estava entrando na Tam. Uma sensação estranha, então pra mim morreu”. 

 

Como podemos perceber, a emoção se fez presente em vários momentos de várias 

entrevistas. Um momento assim foi quando um entrevistado, perguntado se tinha deixado 

alguma espécie de investimento pessoal na Varig, respondeu com os olhos marejados, 

aparentando faltar muito pouco para se debulhar em lágrimas, da seguinte forma: 

“Meus filhos, (quase choro) eu sei que não é minha culpa nem culpa deles, mas eu 
devia ter passado mais tempo com eles, eu falo isso porque meu pai também foi 
comissário, e eu só vim a conhecer meu pai de verdade, quando ele foi atropelado 
em Lisboa. Meu pai ficou 6 anos hospitalizado lutando pra não perder a perna e ali 
eu pude ver o homem que meu pai era, o ser humano que ele era, e poxa! separação 
dói, então hoje eu começo a observar meus filhos de uma forma diferente, porque eu 
estou longe deles, e eu fico achando que eu perdi muito tempo, devia ter faltado 
mais vezes pra ficar com eles, que eu deveria ter levado eles mais vezes pra viajar 
comigo. Nesse sentido dos meus filhos, eu perdi muito”. 

 

Uma ex-comissária que, no presente estudo, verificamos não identificar espiritualidade 

na Varig, demonstrou firmeza em suas palavras. Muito à vontade, a ponto de ter utilizado 

palavra de baixo calão (que omitimos substituindo por reticências) ela afirmou: 

“Quando começou toda essa história e essa crise, pra mim não foi surpresa, eu acho 
que ela foi coerente, pra mim ela está sendo coerente até agora. Com ela, como 
empresa ela está sendo, ela tem que tirar o lucro dela e (...) o restante, sempre foi e 
continua sendo a mentalidade dela. Algumas pessoas que faziam parte da panelinha 
receberam tudo, todos os direitos  e o restante dane-se”. 

 

Um misto de reprovação e tentativa de compreensão foi demonstrado por um 

entrevistado que, apesar de falar sobre o desrespeito da empresa com os funcionários no 

momento da demissão, disse que não sabia se ela poderia ter tido respeito. Esse depoimento 

foi dado com bastante serenidade e segurança, apesar da dúvida apresentada na resposta: 

“Do trabalho, daquela empresa saudade sim, mas do processo final, não sei, talvez 
decepção porque você confiou e no final eles fizeram tudo o que não fizeram nos 16 
anos que estive lá, todo o respeito e toda a dignidade que eles tiveram conosco, no 
final eles não tiveram... Não sei se também poderiam ter tido, porque como eu te 
disse, não faço parte da diretoria, não sei o que pode ter rolado por lá, mas sei que no 
final houve muita falta de respeito...”. 
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Vimos, portanto, algumas mudanças causadas pela demissão não apenas nos 

sentimentos em relação à empresa, mas também na percepção desses empregados em relação 

à empresa e a si mesmos. Pudemos ver, também, que a compreensão do que aconteceu foi 

bastante variada. Na próxima seção, abordaremos as expectativas desses funcionários. 

 

 

9.2 Expectativas dos Comissários de Bordo Demitidos 

 

 

Para investigarmos as expectativas dos comissários de bordo demitidos, selecionamos 

seis perguntas do nosso roteiro de entrevista que falavam sobre crenças e expectativas e 

construímos uma tabela consolidando as respostas a essas perguntas. Desse modo, chegamos 

a um percentual de respostas que identificavam o quão positivas são as expectativas dessas 

pessoas em relação ao próximo local de trabalho e ao seu próprio comportamento nele, 

comparativamente com o comportamento que apresentavam na Varig.  

A Tabela 12 apresenta as respostas às perguntas que identificam as expectativas dos 

comissários de bordo demitidos. Consideramos teriam expectativas 100% positivas em 

relação ao futuro, aqueles funcionários que respondessem Sim a todas as perguntas.  
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Tabela 12 Expectativas de envolvimento com nova empresa

Nº 4 5 14 23 28 45 % Positividade
1 Não Não Não Sim Talvez Sim 41,67%
2 Não Não Não Sim NA Não 20,00%
3 Não Talvez Sim Sim NA NA 62,50%
4 NA NA Sim Sim Sim NA 100,00%
5 Sim NA Sim Sim Talvez Sim 90,00%
6 Não Sim Não sei Não sei Sim Sim 66,67%
7 Sim NA Sim Sim Sim NA 100,00%
8 Sim NA Sim Sim Não Sim 80,00%
9 Não Sim Sim Sim Sim Sim 83,33%

10 Sim NA Sim Sim Não sei NA 87,50%
11 Sim NA Sim Não Não Sim 60,00%
12 Não Sim Sim Sim Não Sim 66,67%
13 Não Não Sim Não Sim Sim 50,00%
14 Sim NA Não Sim Talvez NA 62,50%
15 Não sei Não sei NA Não Talvez NA 37,50%
16 Sim NA NA Não Talvez Sim 62,50%
17 Não Sim Sim Sim Não sei Sim 75,00%
18 Não Não Sim Sim Sim NA 60,00%
19 NA NA Sim Sim Sim Sim 100,00%
20 Sim NA Sim Sim Sim Sim 100,00%
21 Sim NA Talvez Sim Sim NA 87,50%
22 Não Não Não Sim Sim NA 40,00%
23 Não Não Sim Não Não Sim 33,33%
24 Não Não Sim Não Sim Sim 50,00%
25 Não Não Não Sim Sim Sim 50,00%
26 NA NA Sim Não sei Sim NA 83,33%
27 Sim Sim Não Sim Sim NA 80,00%
28 Sim NA Sim Não Sim NA 75,00%
29 Sim Sim Sim Não Não Sim 66,67%
30 Não sei Sim Sim Sim Sim Sim 91,67%
31 NA NA Sim Não Sim Não 50,00%  

De acordo com a tabela, pudemos concluir que 4 entrevistados demonstraram 

expectativas 100% positivas, 14 apresentaram expectativas igual ou superior a 70% em 

termos de positividade, 9 entrevistados se mostraram com percentual igual ou inferior a 50%, 

sendo que o menor percentual apresentado foi de 20%. 

Durante as entrevistas, algumas respostas nos surpreenderam, tamanho o grau de 

identificação com a companhia que era demonstrado pelos entrevistados. Nesse aspecto, 

destacamos a pergunta: “Você acha que pode assumir valores de outra organização da mesma 

forma que assumiu os da Varig?” Teoricamente, esperava-se que as respostas variassem em 

conteúdo, mas que em sua essência pudessem ser simplesmente resumidas em sim ou não. 

Entretanto, 3 entrevistados responderam que levariam os valores da Varig para os seus novos 

locais de trabalho. Vejamos os depoimentos: 
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“...mas eu acho meio difícil, eu acho que é o contrário, eu acho que eu vou levar os 
valores da Varig para outra empresa. Porque são valores muito éticos, é uma coisa 
que você usa mesmo...” 

 

O segundo depoimento a esse respeito destaca que a empresa é a melhor: 

“Eu acho que eu posso aplicar os da Varig, por eu achar que ela é a melhor, pode ser 
que eu venha a aplicar os da Varig em outra organização”. 

 

O terceiro, com um sorriso no rosto, destaca uma “fidelidade” e um “amor eterno” à 

companhia: 

“Se eu vier a trabalhar em outra empresa não falarei que sou Varig, mas no meu 
coração, eu estarei aplicando tudo o que eu aprendi lá”. 

 

Esse tipo de envolvimento também fez com que alguns apresentassem expectativas 

negativas em relação ao futuro, como a do entrevistado que, com aparente desânimo, disse: 

“Dificilmente eu vou ter um outro trabalho com tanta realização profissional”. 

 

Conforme observamos na Tabela 12, os que têm expectativas negativas são minoria. O 

grande envolvimento com a empresa também faz com que outros se apresentem ressabiados 

em relação ao futuro. No depoimento a seguir, a entrevistada apresentou um leve sorriso, 

demonstrando um pouco de esperança: 

“... estava totalmente identificada (com o trabalho), tanto que foi um problema 
agora, pensar em uma outra atividade para desenvolver, está sendo um problema pra 
mim (risos...) mas eu já estou assim, procurando aspectos semelhantes em outras 
profissões, que não seja tão difícil pra eu desenvolver. Hotelaria... estou pensando 
em alguma coisa assim, pensei em banco também, porque eu já trabalhei em banco. 
Estou mandando currículo e esperando pra ver o que acontece.” 

Outro entrevistado que também se mostrou ressabiado em relação ao futuro, 

apresentou um semblante bem mais sisudo, e deixou transparecer que o seu comprometimento 

futuro tende a se tornar mais instrumental: 

“Agora eu vou ficar mais esperto, embora a idade não permita, se eu fosse um pouco 
mais novo, com certeza eu pensaria assim, porque vou pra cá, mas se alguém fizer 
uma proposta melhor eu vou, como o jogador de futebol, que chega, veste a camisa e 
beija o símbolo, se o outro oferecer mais ele chega e beija também, e a foto é tirada. 
Já na Varig a gente só beijava aquela Rosa dos Ventos e se vinha outra a gente dava 
tapa. Isso foi um erro, a gente tem que assumir o nosso erro em cima disso, mas não 
por causa disso, também a gente achar que (foi) o grande erro da nossa vida, não 
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porque a gente ficou engajado na idéia de que nós vamos conseguir tirar a empresa 
do buraco”. 

 

A Tabela 12 também nos mostrou que a maioria tem, em algum grau, expectativas 

positivas em relação ao futuro. Isso pôde ser observado no depoimento a seguir em que o 

entrevistado, com bastante animação, responde sobre sua expectativa em uma outra área que 

ele também diz gostar muito: 

“Em outra empresa sim, e nessa grande perspectiva que eu estou tendo de vir a 
lecionar, na área da gastronomia, que é uma área que eu amo de paixão, e que curto 
isso aí pelo menos 10 horas por dia, que eu na cozinha, fico criando...”. 

 

Uma outra entrevistada declarou, também com bastante empolgação, que é possível 

“se apaixonar” por outra empresa: 

“Ah posso (assumir valores de outra organização como assumi os da Varig), se eu 
me apaixonar por outra empresa que eu venha a trabalhar, eu garanto que vou vestir 
a camisa do mesmo jeito que vesti a da Varig”. 

 

 

Como vimos, a maioria dos entrevistados tem expectativas positivas em relação ao 

futuro. Acreditam que podem, em alguma proporção, ser felizes trabalhando em outro lugar. 

No próximo capítulo, apresentaremos as nossas conclusões e as implicações do nosso estudo. 
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10 CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES 

 

 

Este estudo foi realizado com vistas a dar resposta à seguinte questão: Quais os efeitos 

da demissão nas necessidades espirituais dos ex-comissários de bordo da Varig? Para 

respondê-la, com apoio na literatura realizamos entrevistas com 31 ex-comissários de bordo 

que, então, compuseram a amostra, obtida por acessibilidade. 

Verificamos que quase todos os ex-comissários de bordo entrevistados percebiam, em 

alguma proporção, a espiritualidade na Varig. A imensa maioria deles identificava, ao menos 

razoavelmente, essa característica na empresa. Isso demonstra que a Varig foi uma boa 

escolha, um excelente caso para o nosso estudo. 

O estudo veio a confirmar as análises de Rego, Pina e Cunha e Souto (2005), pois 

quando investigamos o tipo de comprometimento dos ex-comissários da Varig, encontramos 

grande predominância do comportamento afetivo, em consonância com o número de 

empregados que percebiam a espiritualidade na empresa. Além disso, aqueles que 

identificamos como tendo comprometimento predominantemente instrumental, foram 

exatamente aqueles que não identificavam espiritualidade na companhia, ou a identificavam 

muito fracamente.  

Verificamos, também, que aproximadamente a metade dos entrevistados apresentou 

alguma alteração em seu tipo predominante de comprometimento após a demissão, com uma 

tendência ao crescimento do comprometimento instrumental. Isso nos permite inferir que a 

decepção talvez leve o empregado a procurar não mais desenvolver um laço afetivo com outra 

companhia, mas isso também pode ocorrer em decorrência do sentimento de “fidelidade” à 

Varig. 

Vimos que muitos ex-comissários de bordo separam a empresa que trabalharam, da 

empresa que hoje voa com o nome de Varig, e desse modo mantêm sentimentos de amor, 

carinho e saudade em relação à velha Varig e demonstram raiva, rancor ou simplesmente 

indiferença em relação à nova Varig. Houve também, como vimos, quem separasse a 

organização das pessoas que a comandam, mantendo também, desse modo, sentimentos de 

amor, carinho e saudade em relação à companhia e utilizando como alvo dos seus sentimentos 
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negativos, os representantes da empresa. Para se fazer essa distinção entre a organização e 

aqueles que a comandam, alguns entrevistados fizeram analogias com o clube de futebol e 

com a seleção brasileira. Nesse aspecto, uma exceção marcante, como vimos no capítulo 

anterior, foi uma entrevistada que apresentou comprometimento instrumental, pois ela disse 

que a empresa sempre foi coerente e que continuou sendo até o final, pois na visão dela a 

Varig sempre pensou apenas em si e no seu lucro, sem se preocupar com o funcionário. Daí 

concluímos que, para uma grande parcela dos entrevistados a demissão não alterou a forma de 

enxergar a empresa, pelo menos não a empresa na qual eles trabalhavam. 

Apesar de termos detectado que a demissão gerou uma tendência ao crescimento do 

comprometimento instrumental, os entrevistados demonstraram, em sua maioria, expectativas 

positivas em relação ao seu envolvimento com a nova empresa. Essa circunstância pode ser 

entendida pelo fato de que, apesar dessa tendência de crescimento do comprometimento 

instrumental, o afetivo continua sendo predominante e, além disso, a tendência é que aqueles 

que já apresentavam comprometimento instrumental não vejam nenhum problema em se 

envolver da mesma forma com uma nova empresa. No nosso estudo, dos três empregados que 

apresentavam comprometimento instrumental, apenas um deles não apresentou expectativa 

positiva em relação ao futuro. 

Os empregados que apresentavam comprometimento predominantemente normativo 

em sua maioria demonstraram tendência a desenvolver comprometimento instrumental após a 

demissão. Isso faz sentido visto que, decepcionados com a demissão e com a forma pela qual 

foram tratados pela empresa que eles consideravam ser justa, especialmente no tocante ao 

trato com o funcionário, a partir de agora busquem se envolver apenas instrumentalmente. 

Como nenhum deles manteve a tendência predominantemente normativa, podemos concluir 

que os valores da Varig tenham perdido um pouco da importância para essas pessoas, de 

modo que, aparentemente, diferentemente do que imaginávamos, não terão mais dificuldades 

em se adaptarem a empresas com valores diferentes dos da Varig. 

Imaginávamos também, que os empregados que apresentavam comprometimento 

instrumental teriam uma recolocação mais tranqüila, mas devido ao baixo número de 

entrevistados com esse perfil (apenas 3), não poderíamos tirar nenhuma conclusão a esse 

respeito, As entrevistas foram realizadas cerca de seis meses após as demissões, e desses 3 

respondentes, apenas um estava trabalhando. Os outros dois estavam ainda buscando uma 

recolocação, embora um desses dois tivesse aposentadoria. 
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Imaginávamos, ainda, que esses empregados só sentiriam saudades da Varig se 

estivessem em uma situação de alguma forma inferior a que estavam na empresa. Contudo, 

verificamos que dos três, o único a não manter tendência puramente instrumental foi o que 

está trabalhando, e que, curiosamente, passou a apresentar tendência afetiva na mesma 

proporção, o que pode ser um indicativo de saudade. Podemos inferir que isso se deve ao fato 

de o novo emprego ser, em alguma medida, pior do que era o emprego na Varig, o que 

confirmaria a nossa suposição. Entretanto, para que a suposição fosse confirmada, seria 

necessário que os dois desempregados também sentissem saudades, visto que o desemprego 

deveria ser claramente inferior ao emprego na Varig, mas isso não aconteceu. Desse modo, 

para confirmar nossa suposição, teríamos que admitir que, para esses dois ex-empregados, a 

escolha entre o emprego na Varig e o desemprego, seria indiferente. Assim, não pudemos 

concluir a respeito dessa suposição. Para isso talvez fosse necessário um número maior de 

respondentes comprometidos instrumentalmente com a empresa.  

Quanto aos empregados afetivamente comprometidos com a empresa, supomos que 

eles poderiam buscar atender suas necessidades espirituais em seus novos locais de trabalho.  

Considerando que, como vimos, a maioria dos empregados que apresentavam 

comprometimento predominantemente afetivo se mantiveram dessa forma, podemos então 

afirmar que a maioria deles confirma essa suposição. Outra suposição que levantamos foi a de 

que esses empregados poderiam apresentar uma espécie de “luto permanente”, que poderia ser 

representado por uma tendência a passarem a apresentar comprometimento instrumental. 

Considerando que, embora alguns empregados afetivamente comprometidos tenham 

demonstrado tendência ao desenvolvimento de comprometimento instrumental, eles foram 

poucos. Sendo assim, podemos dizer que essa possibilidade existe, mas não é predominante.   

Tudo isso posto, podemos verificar que os efeitos da demissão nas necessidades 

espirituais dos comissários de bordo da Varig variam de acordo com o tipo laço que eles 

tenham desenvolvido em relação à companhia. 

Com relação aos empregados normativamente ligados à empresa, embora alguns 

tenham apresentado tendência a desenvolver comprometimento afetivo no futuro, a tendência 

ao comprometimento instrumental foi ligeiramente maior. O fato é que, praticamente, não 

houve quem mantivesse tendência normativa, o que é um indicativo de que essas pessoas não 

acreditam mais na possibilidade de virem a ser tratadas como seres humanos e não como 

meros instrumentos ou recursos por parte da empresa. Aparentemente, devido à decepção 
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causada pela forma pela qual foram demitidos, esses profissionais verão a nova empresa 

apenas como seu novo local de trabalho, demonstrando não mais ter necessidades espirituais 

que buscarão satisfazer no trabalho. No entanto, o trauma da demissão parece ter gerado em 

alguns, um acréscimo de necessidades espirituais relativas à afetividade que buscarão atender 

em seus novos postos de trabalho. 

Os empregados instrumentalmente ligados à empresa, por sua vez, se já não viam suas 

necessidades espirituais sendo atendidas na Varig, a tendência majoritária é que assim 

permaneçam. Apenas um deles demonstrou tendência a desenvolver comprometimento 

afetivo, ainda assim na mesma proporção que o instrumental. Desse modo, podemos concluir 

que em termos de necessidades espirituais, a demissão não afetou significativamente esses 

empregados. 

Já os empregados afetivamente ligados à empresa, em sua grande maioria, mantiveram 

a tendência ao comprometimento afetivo. Essas pessoas buscarão nos seus novos postos de 

trabalho o atendimento das necessidades espirituais como tinham na Varig. Como eles 

representam a imensa maioria, isso explica em parte a visão positiva em relação ao 

envolvimento com o novo local de trabalho que detectamos nesse estudo. Aqueles que não 

mantiveram a tendência afetiva apresentaram tendência ao desenvolvimento de 

comprometimento instrumental. Podemos dizer que essa parcela representa aqueles 

empregados que, bastante desiludidos, decepcionados e traumatizados com a demissão, 

pretendem não mais se envolver afetivamente com a empresa. Essa parcela também pode 

incluir aqueles que tenham perdido a esperança de encontrar um lugar que considerem tão 

bom quanto a Varig para se trabalhar, sendo isso devido à grande identificação e amor em 

relação à empresa, ou, simplesmente, por acharem que não existirá mais nenhuma empresa 

com as características da Varig na qual eles trabalharam, que, como vimos, quase todos dizem 

não ser a mesma empresa que hoje voa com o nome e o símbolo da companhia. Essa parcela é 

minoria, representando uma leve tendência, mas não é dominante. 

Podemos concluir, então, que existe uma leve tendência geral, não dominante, de que 

com a demissão, os empregados desenvolvam comprometimento instrumental. O que  

significa dizer que uma quantidade desses profissionais deixará de enxergar o seu local de 

trabalho como um lugar para o atendimento de suas necessidades espirituais.  
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Quanto às implicações do nosso estudo, devem ser colocadas em relação aos 

empregados demitidos, aos seus novos locais de trabalho e à Varig. 

Com relação aos empregados demitidos, vimos que a maioria continuará enxergando a 

empresa como local apropriado para o atendimento de suas necessidades espirituais. Para 

estes, o prazer no trabalho continuará sendo essencial e a busca pelo espaço para seus valores 

pessoais, pela afetividade e integração entre as pessoas no seu novo local de trabalho será 

constante, de modo que se não lograrem êxito em sua busca terão dificuldades de adaptação. 

Ao contrário, se perceberem a espiritualidade na nova empresa, estarão realizados e, 

conseqüentemente, apresentarão resultados tão positivos quanto os que apresentavam na 

Varig.  

Por outro lado, alguns desses ex-empregados deixarão de ver seus locais de trabalho 

como espaço para o atendimento de suas necessidades espirituais, o que demonstra uma 

tendência a que ele se feche a eventual espiritualidade em seus novos locais de trabalho. 

Passando a fazer o estritamente necessário e sem a mesma motivação de antes, é provável que 

em termos de qualidade de vida essas pessoas tenham uma grande perda. Considerando que 

passamos boa parte do dia no trabalho, fazê-lo por estrita obrigação, para quem estava 

acostumado a fazê-lo por prazer, será um fardo a ser carregado pelo resto da vida, ou pelo 

menos até a aposentadoria, e, muito provavelmente, isso se refletirá nos resultados 

apresentados. 

Já em relação às empresas que contratarem esses profissionais, podemos dizer que, 

para obterem o melhor dessas pessoas, se fará necessário o atendimento de suas necessidades 

espirituais. Esses profissionais ficaram marcados por sua lealdade e dedicação à Varig. Os 

sacrifícios aos quais se submeteram pela empresa, tanto financeiros quanto pessoais, são 

bastante conhecidos do público em geral. Entretanto, se a empresa que os contratar estiver 

pensando em fazê-lo orientada por tais exemplos de dedicação e de entrega aos objetivos 

organizacionais, precisará considerar que para obter o melhor dessas pessoas, será necessária 

a devida contrapartida em termos de espiritualidade organizacional. 

Em relação à Varig, podemos dizer que não é por acaso que sua marca simboliza a 

excelência no atendimento e nos serviços. A empresa colheu, durante muitos anos, frutos da 

espiritualidade. Embora algumas pessoas defendam que dentre as causas da crise da 

companhia estariam algumas vantagens oferecidas aos empregados, tais como os salários 
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acima da média do mercado e o plano de aposentadoria, é mais provável que, em algum 

momento, a empresa não tenha sabido utilizar-se corretamente da espiritualidade. Além disso, 

vimos que a empresa cometeu alguns erros de administração, como o leasing de aviões em 

ienes, e sofreu conseqüências da política dos diversos governos como o Plano Cruzado, em 

1986, que congelou as tarifas, mas não os custos, e a abertura das rotas internacionais no 

governo Collor, rotas essas que até então pertenciam exclusivamente à Varig. Esses fatos 

parecem ter sido muito mais decisivos para a crise do que propriamente aqueles relacionados 

aos investimentos nos funcionários. 

É provável que boa parte do que identificamos como um diferencial da Varig em 

relação à concorrência ao longo desses quase 80 anos, esteja, de alguma forma, relacionado à 

espiritualidade. Desse modo, a eventual perda dessa característica pode torná-la uma empresa 

de aviação como outra qualquer. Nesse aspecto, a forma como ocorreram as 5.500 demissões 

é um sinal de que isso aconteceu, pois mesmo considerando que tal atitude seria necessária 

naquele momento, a maneira como isso ocorreu, sem que a empresa honrasse compromissos 

com salários atrasados e indenizações, foi relatada não apenas nas entrevistas do presente 

estudo, mas também nos meios de comunicação. É provável que, de algum modo, isso tenha 

afetado a imagem da empresa. 
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11 SUGESTÕES PARA NOVAS PESQUISAS 

 

 

É provável que funcionários de setores, funções e locais diferentes tenham também 

visões diferentes. No presente estudo focamos a análise nos discursos dos ex-comissários de 

bordo que tinham sua base no Rio de Janeiro. Sendo assim, podemos oferecer como sugestão 

para novas pesquisas, que sejam estudadas outras realidades regionais, outros setores e 

diferentes categorias profissionais.  

Outro ponto importante, é que o mercado da aviação também apresenta algumas 

peculiaridades. Por tudo o que pesquisamos e vivenciamos como usuários dos serviços da 

Varig, acreditamos que nela a realidade era realmente um pouco diferente das outras empresas 

do setor, mas isso também pode ser ou não confirmado por meio de um outro estudo.  

Uma vez que nosso estudo expôs as tendências de mudanças no tipo de 

comprometimento dos ex-comissários em seus novos postos de trabalho, sugerimos que seja 

estudado um grupo de ex-comissários já recolocados no mercado de trabalho. Neste caso, 

poderia ser verificado se o comprometimento deles mudou de fato ou não. 

Vimos também, que nem todos vêem o local de trabalho como um espaço apropriado 

para o atendimento de necessidades espirituais, e que outros, com a demissão, passam a 

também não enxergar dessa forma. Estudos futuros poderiam investigar se essas pessoas não 

apresentam, ou deixam de apresentar tais necessidades, ou se atendem tais necessidades em 

outros locais, como, por exemplo, na família, na religião ou em outros grupos sociais.  

Outros pontos relevantes para uma nova agenda de pesquisa são as seguintes 

verificações: 

• Se o atendimento das necessidades espirituais pode ter sido uma das causas da 

falência da Varig 

• Se o sucesso anterior da Varig pode ser atribuído primordialmente à 

espiritualidade ou a questões mercadológicas 
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• A possibilidade de ocorrência do uso instrumental das necessidades espirituais 

dos empregados 

• A possibilidade de se associar espiritualidade com maximização de lucros 
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13 APÊNDICE 

APÊNDICE - Roteiro de entrevista 
 

1) Você e as pessoas com quem trabalhava se sentiam como membro de uma família? 

2) Isso ultrapassava as atividades ligadas ao serviço ou a empresa? 

3) Havia uma real preocupação de uns para com os outros na sua equipe de trabalho? 

4) Você acredita que esse sentido de comunidade ocorreria em qualquer outra organização? 

5) Você acredita que esse sentido de comunidade poderá vir a ocorrer em qualquer outro lugar em que 

você venha a trabalhar daqui pra frente? 

6) Você associa esse sentido de família mais à empresa do que à função? 

7) Você sentia que alguns de seus objetivos e valores pessoais eram similares ou contrários aos da 

organização? 

8) Ainda sente? 

9) Você acreditava que a Varig o ajudava (ou atrapalhava) a viver em paz consigo mesmo? 

10) Você acredita que tenha adquirido valores da empresa e adotados como seus? 

11) Você ainda mantém esses valores? 

12) Você acha que a Varig mudou a sua forma de ser? 

13) E hoje acredita que estava enganado em relação à similaridade dos seus valores aos da empresa? 

14) Acredita que poderá assumir valores de outra organização da mesma forma que assumiu os da Varig? 

15) Você sentia que o seu trabalho era de alguma forma útil para a sociedade como um todo e não apenas 

para você e a empresa? 

16) Conseguia ver relações entre os valores que você considera importante para a sociedade e o seu 

trabalho? 

17) Ainda enxerga dessa forma? 

18) Hoje pensa diferente em relação àquele período? 

19) O que você achava do seu trabalho? Você estava satisfeito? Gostava do que fazia? 

20) Na maior parte do tempo achava o trabalho prazeroso? 

21) O seu comportamento ou humor era diferente no trabalho? 

22) Hoje você tem orgulho do que fazia? 

23) Acha que poderá ter a mesma satisfação em outra empresa? 

24) Você acreditava que no seu trabalho havia integração entre as pessoas? 

25) E reconhecimento? 

26) E afetividade? 

27) E espaço para os seus valores pessoais? 

28) Acredita que poderá encontrar esse espaço (para os itens das perguntas 24 a 27) em outra empresa? 

29) Você sentia que alguns de seus objetivos e valores pessoais eram similares ou contrários aos da 

organização? 

30) Você acredita que tenha adquirido valores da empresa e adotados como seus? 

31) Você ainda mantém esses valores? 



104 

 

32) Você acha que a Varig mudou a sua forma de ser ou de pensar? 
33) E hoje acredita que estava enganado? 

34) Acredita que poderá assumir valores de outra organização da mesma forma que assumiu os da Varig? 

35) O que você achava do seu trabalho? Você estava satisfeito? Gostava do que fazia? 

36) Na maior parte do tempo achava o trabalho prazeroso? 

37) Hoje você tem orgulho do que fazia? 

38) A sua relação com os diretores da empresa era de confiança, isto é, um confiava no outro? 

39) A sua relação com os seus superiores era de confiança, isto é, um confiava no outro?  

40) Hoje a sua opinião em relação aos diretores e aos superiores é diferente em relação a isso (a confiança)? 

41) Hoje você acha que estava enganado quanto a isso? 

42) Enquanto esteve na empresa, você acreditava ser valorizado como pessoa ou acreditava ser tratado 

apenas como um instrumento ou recurso por parte da empresa? 

43) Como você via e como vê hoje a política de benefícios da Varig na época em que esteve na empresa? 

44) Você, de alguma forma, se via na obrigação de retribuir os benefícios concedidos pela empresa? Como 

o fazia? 

45) Você acha que se sentiria da mesma forma (obrigado a retribuir os benefícios concedidos pela empresa) 

hoje, em relação a outra empresa na qual viesse a trabalhar? 

46) Você em algum momento enquanto esteve na Varig se sentiu insatisfeito ou injustiçado? 

47) E hoje? Você considera que a empresa foi injusta com você ou com algum companheiro? 

48) Hoje você acredita que a empresa poderia ter tomado alguma atitude em algum momento, no sentido de 

ter dado algum apoio a você e aos seus colegas e que esse apoio poderia ter mudado os rumos da empresa? 

49) Enquanto trabalhava na Varig procurou alguma proposta melhor de emprego? 

50) Hoje, trabalhando em outra empresa, acredita que agiria diferente? 

51) Você acredita que tenha deixado alguma espécie de investimento pessoal na Varig? 

52) Enquanto esteve na Varig, acreditava que empresa lhe dava condições de desenvolver todo o seu 

potencial? Nesse sentido, achava que a empresa ajudava, atrapalhava, ou era indiferente? 

53) Como você vê isso hoje? 

54) Considerava o seu trabalho rotineiro? 

55) Sempre foi assim? 

56) Havia pensado no seu trabalho dessa forma (em relação a rotina) enquanto esteve na empresa? 

57) O que era a Varig pra você enquanto esteve lá? 

58) O que significa a Varig pra você hoje? 

59) Você achava que a Varig era uma empresa que se preocupava com o bem estar de seus funcionários e 

da comunidade em geral? 

60) A sua opinião mudou em relação a isso? 

61) Você acreditava que a Varig era um a empresa socialmente responsável,que estava preocupada com 

outros valores que não somente o lucro financeiro? 

62) Hoje pensa diferente? 


