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Basta conversar com alguns presidentes e dirigentes de empresas que o conceito da 
espiritualidade nos negócios inevitavelmente aparece. Nos discursos dos grandes gurus da 
administração moderna, a pa lavra alma convive com a busca por resultados. O tema também 
ganha destaque cada vez maior nas editoras de livros de negócios e no mercado de palestras.  
 
Para a especialista em neurolingüística Lucia de Biase Bidart, autora do livro "Espiritualidade - 
Uma aplicação prática", recém-lançado pela editora Gryphus (179 págs.), a espiritualidade e a 
gestão de pessoas andam de mãos dadas. Ao Valor, Lucia falou sobre o tema que tem se 
mostrado como uma das grandes mudanças na visão empresarial.  
 
Valor: A espiritualidade é mais um dos modismos do mundo corporativo ou será que ela é mesmo 
capaz de transformar a realidade das empresas? 
 
Lucia Bidart: Não é um modismo, não. Eu acho que é uma evolução natural da concepção da 
empresa. A espiritualidade é algo que chegou para ficar. Da mesma forma que um indivíduo que 
alcança a espiritualidade é um indivíduo evoluído com relação a outros que vivem presos apenas a 
valores imediatos e materialistas, a empresa que chega a essa concepção é uma empresa mais 
evoluída, e portanto mais apta a continuar fazendo sucesso e se afirmar no meio empresarial. 
 
Valor: Quando se fala em espiritualidade, muita gente pensa em religião, religiosidade. Ambos 
não buscam estados mais elevados de consciência? Qual é a diferença? 
 
Lucia: São duas coisas diferentes. O assunto espiritualidade, na história humana, foi apropriado 
pelas religiões, porque elas é que dão respostas a alguns mistérios. Mas quando olhamos do 
ponto de vista antropológico, a espiritualidade é matéria da psicologia e da sociologia. No meu 
entender, a espiritualidade é matéria do campo comportamental.  
 
Valor: Qual é a sua definição de espiritualidade nos negócios? 
 
Lucia: É a preocupação com a criação de novos valores para a convivência e para a produção. São 
valores de certa forma revolucionários com relação a um comportamento tradicional. Por 
exemplo, a empresa que tem paradigmas antigos premia a competitividade entre os seus 
funcionários, exacerbando às vezes comportamentos não muito humanos. E na empresa 
moderna, focada na espiritualidade, o valor maior é a cooperação. Outra coisa é a primazia da 
observação sobre o julgamento. As pessoas muito julgadoras ficam presas ao campo do subjetivo, 
nas suas próprias opiniões. Já as observadoras são mais permeáveis à realidade. E o 
desenvolvimento da capacidade de observação é um atributo espiritual, porque observar é mais 
eficaz do que julgar. Uma terceira característica seria a preocupação com a qualidade da vida e da 
personalidade das pessoas. Aí surgem atividades como a meditação. Da mesma forma que 
algumas empresas já dispõem de um espaço para a malhação, acredito que as empresas 
modernas vão sentir necessidade de reservar um pequeno espaço, silencioso, com uma 
luminosidade adequada, para aquelas pessoas que desejarem de vez em quando  ficar lá cinco ou 
dez minutos usando suas técnicas de relaxamento e meditação.  
 
Valor: Muitos gestores têm falado sobre alma e espiritualidade. Mas a senhora acredita que eles 
realmente aplicam esse conceito?  
 
Lucia: Essa pergunta serve à quase toda questão de treinamento nas empresas. Muitas vezes, 
você vai dar um treinamento ou curso em uma companhia e fica se perguntando sobre até que 
ponto aquelas pessoas vão aplicar realmente aquilo. Acho que, na verdade, isso faz parte da 
consciência, do íntimo de cada um. A congruência e coerência são fundamentais para as coisas 
darem certo. Pessoas que só falam e não fazem terminam por ser desmascaradas. E a mudança 



de comportamento das pessoas que realmente aplicam esses conceitos acabam sendo percebidas 
por todos à sua volta, é uma junção da eficácia com uma suavidade. Adquirem uma maneira 
diferente de falar, de se relacionar com os outros, e isso tudo é bastante notável.  
 
Valor: Qual a relação entre espiritualidade e autoconhecimento? 
 
Lucia: É total. O autoconhecimento é uma decorrência do desenvolvimento espiritual. Por 
exemplo, a prática da meditação aumenta o nosso conhecimento e autocontrole. Todas essas 
características são ligadas ao nosso desempenho e aumentam nossa espiritualidade também.  
 
Valor: O conceito de espiritualidade está de alguma forma ligado à ética, responsabilidade social e 
consciência ecológica? 
 
Lucia: Completamente. Tem a ver com a psicologia ou a antropologia de desenvolvimento do ser 
humano. Há uma consciência (nessas empresas que começam a perceber o valor da 
espiritualidade) de 
que são necessárias mudanças de paradigma. A empresa que depredar o meio-ambiente vai 
terminar sendo sancionada pela ética social e pela lei, por exemplo.  
 
Valor: Esse conceito mais humano de ver os negócios não é uma forma de os empresários e 
gestores pedirem socorro em períodos de tanta tensão e competição? 
 
Lucia: A ajuda é uma condição essencial ao sucesso da empresa. Se os funcionários não tiverem 
incorporado o sentido de solidariedade total com a empresa, dificilmente essa companhia vai dar 
certo, porque ela já está sendo sabotada internamente. Acho que esse é um discurso construtivo. 
Se você me perguntar: 'será que elas estão fazendo isso só para obter resultados?', eu digo sim, 
talvez, mas qual é o mal que tem? Afinal, a empresa é mesmo feita para ter resultados. 
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