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RESUMO 

 

Mindfulness pode ser compreendida como um estado mental atento, de 

característica intencional ou desenvolvido por meio de um conjunto de 

práticas meditativas, no qual, se está intencionalmente aberto, com 

postura minimamente julgadora, receptiva, saudável, sensível e apta a 

processar suas experiências a partir de múltiplas perspectivas. Este 

trabalho se propôs a compreender a percepção de líderes de uma 

organização sobre a influência de mindfulness em suas práticas no 

trabalho por meio de uma pesquisa empírica qualitativa. A revisão de 

literatura deste trabalho, foi feita com buscas em bases nacionais e 

internacionais com a utilização dos descritores: Mindfulness and leader 

or work. Na literatura, foram identificadas poucas publicações que 

aproximavam mindfulness e lideranças em organizações de trabalho.  A 

maioria dos trabalhos com abordagem de mindfulness ligada as áreas da 

saúde e educação. No entanto alguns artigos prescreviam a necessidade 

de estudos que aproximassem mindfulness e liderança (Roche, 2014).  

Assim, foi construído, a partir da literatura, um caminho que 

contemplasse estudos de liderança, consideradas mais atuais, estudos 

sobre mindfulness e sobre mindfulness no trabalho. A partir disso, foi feita 

a entrada no campo de pesquisa a fim de compreender as percepções dos 

líderes com relação à influência de mindfulness em suas práticas de 

trabalho. Com essa base teórica estabeleceu-se a aproximação com o 

campo, após identificar, no território nacional, organização de trabalho, 

na qual, as práticas de mindfulness estivessem presentes. A pesquisa foi 

realizada na empresa multinacional Mundipharma, em São Paulo, no mês 

de julho de 2017, utilizando entrevista qualitativa narrativa. No total 

foram entrevistados cinco líderes, sendo um o Presidente e quatro 

diretores. Realizada a transcrição de todas as entrevistas, os dados foram 

analisados com base na análise temática proposta por Braun e Clarke 

(2006). Foi a partir dos dados do campo que os códigos foram 

estabelecidos e, em seguida, agrupados em temas. A partir dos resultados, 

primeiramente, observou-se que os líderes possuem valores de conduta 

enraizados em seus históricos de vida e profissionais, são líderes que, 

apesar dos desafios do escopo do negócio em si, possuem uma disposição 

para que haja resultados positivos para a organização, para as equipes e 

para si. Nos resultados também emergiu estilos de liderança autêntica, 

relacional, transformacional, mindful leadership e um perfil de gestor e 

também de líder nos entrevistados. Finalmente, os resultados trouxeram 



 
 

 

evidências, a partir das narrativas e percepção dos líderes, que 

mindfulness, por meio de práticas meditativas, em seu ambiente de 

trabalho, influenciam as práticas enquanto líderes, essencialmente, com 

relação ao trato com a equipe de trabalho, com o estabelecimento de 

prioridades, com foco nas tarefas, com prestar atenção em si e no outro, 

com o estar presente e como forma de autoconhecimento.  

 

Palavras-chave: Mindfulness. Mindfulness no trabalho. 

Mindfulness e práticas de liderança.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Mindfulness can be understood as an attentive mental state, which can be 

intentional or developed through a set of meditative practices in which, if 

it is intentionally open, with a minimally judgmental, receptive, healthy, 

sensitive posture and able to process its experiences at from multiple 

perspectives. This paper aims to understand the perception of leaders of 

an organization about the influence of mindfulness on their practices at 

work through qualitative empirical research. The literature review of this 

work was done with searches in national and international bases using the 

descriptors: mindfulness, mindfulness at work, mindfulness and 

leadership, mindfulness at work and mindfulness leadership. In the 

literature, I have identified few works that approached mindfulness and 

leadership in work organizations, but rather found most of the work with 

a mindfulness approach linked to health and education. However, some 

articles prescribe the need for studies that approximate mindfulness and 

leadership (Roche, 2014). Thus, I constructed from literature a path that 

contemplated leadership studies, considered more current, studies of 

mindfulness and mindfulness in the work and from there, I went to the 

field of research in order to understand the perceptions of the leaders with 

respect to the influence of mindfulness in their practices. Based on this 

theoretical basis I went to the field, after having in the national territory, 

work organization, in which, the practices of mindfulness were present. 

 I conducted the research in the multinational company Mundipharma, in 

São Paulo, in July 2017, using a qualitative narrative interview. In total, I 

interviewed five leaders, one being the President and four directors. I 

transcribed all the interviews and analyzed the data based on the thematic 

analysis proposed by Braun and Clarke (2006). It was from the field data 

that I established the codes and then grouped them into themes. From the 

results, I first concluded that leaders have values of conduct rooted in their 

life histories and professionals, are leaders that, despite the challenges of 

the business scope itself, have a disposition to have positive results for 

the organization, for the teams and for you. In the results also emerged 

authentic leadership styles, relational, transformational, mindful 

leadership and a well-approached manager and leader profile. Finally, the 
results have brought evidence, from the narratives and perceptions of the 

leaders, that mindfulness, through meditative practices, in their work 

environment, influences the practices as leaders, essentially, in relation to 

the work team, with the establishment of priorities, with a focus on tasks, 



 
 

 

paying attention to oneself and the other, with being present and as a form 

of self-knowledge. 

 

Keywords: Mindfulness. Mindfulness at work. Mindfulness and 

leadership practices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

ACT- Acceptance and Commitment Therapy 

CEO - Chief Executive Officer 

CEPSH - Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 

CNS - Conselho Nacional de Saúde 

DBT- Dialectical Behavior Therapy 

INSEAD - Institut Européen d’Administration des Affaires 

MBSR - Mindfulness Based Stress Reduction 

MBCT - Mindfulness-based Cognitive Therapy 

TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina 

 



 
 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Distribuição da amostra por base de dados ............................... 22 

Figura 2 – Distribuição de estudos sobre o tema no contexto mundial ......... 23 

Figura 3 – Distribuição dos 1.901 artigos por ano de publicação...............   24 

Figura 4 – Passos na filtragem e formação da amostra utilizada..................  25 

Figura 5 – Componentes da liderança autêntica.................................... 31 

Figura 6 – Do Budismo para os negócios: marcos principais na transição 

da Mindfulness......................................................................................  40 

Figura 7 – Temas e códigos..................................................................  51 

Figura 8 – Codinomes...........................................................................  53 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO .............................................................................. 23 

1.1 INTERESSES DE PESQUISA ..................................................... 23 

1.2 CONSTRUÇÃO DO TEMA E DO PROBLEMA DE 

PESQUISA ................................................................................................. 24 

1.3 RELEVÂNCIA CIENTÍFICA E SOCIAL .................................... 27 

1.4 OBJETIVOS ................................................................................. 31 

1.4.1 Objetivo Geral ........................................................... 31 
1.4.2 Objetivos Específicos ................................................. 31 

2 REVISÃO DA LITERATURA ..................................................... 33 

2.1 LIDERANÇA E SEUS ASPECTOS HISTÓRICOS ..................... 33 

2.1.1 ESTILOS DE LIDERANÇA .............................................................. 36 

2.2 MINDFULNESS ............................................................................ 41 

2.3 MINDFULNESS NAS ORGANIZAÇÕES DE TRABALHO ....... 45 

2.4 LÍDER, GESTOR E LIDERANÇA ORGANIZACIONAL, 

CONCEITOS E DIFERENCIAÇÕES. ....................................................... 50 

3 CAMINHO METODOLÓGICO .................................................. 53 

3.1 FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS ................................... 53 

3.2 PRECEITOS ÉTICOS .................................................................. 56 

3.3 ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES ............................................... 57 

3.4 CONHECENDO A MUNDIPHARMA: CAMPO DE 

PESQUISA ................................................................................................. 58 

4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO RESULTADOS DO 

TRABALHO NO CAMPO DE PESQUISA ........................................... 63 

4.1 CARACTERIZACAO DE MINDFULNESS ................................. 63 

4.2 CARACTERIZANDO ESTILOS DE LIDERANÇAS ................. 65 

4.3 MINDFULNESS INFLUENCIA PRÁTICAS DE LIDERANÇA? .................. 75 



 
 

 
5 CONCLUSÕES, RECOMENDAÇÕES E CONTRIBUIÇOES 85 

5.1 DISCUSSÃO DOS ACHADOS NO CAMPO ................................. 85 

5.2 MINHAS CONSIDERAÇÕES, SUGESTÕES E CONCLUSÕES ......... 89 

REFERÊNCIAS ........................................................................................ 91 

APÊNDICES ............................................................................................ 105 

A: PRECEITOS ÉTICOS ....................................................................... 105 

B: CARTA DE APRESENTAÇÃO E AUTORIZAÇÃO 

INSTITUCIONAL .................................................................................. 106 

C: DECLARAÇÃO DA EMPRESA PESQUISADA ........................... 108 

D: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO .... 109 

E: SUGESTÃO DE ROTEIRO DE ENTREVISTA............................. 114 

 

 

 



23 
 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 INTERESSES DE PESQUISA 

 

Este capítulo apresenta o início de minha dissertação de mestrado. 

Nesta sessão, abro espaço para contar um pouco sobre o meu interesse 

pessoal nesta pesquisa.  

Após uma reflexão mais aprofundada sobre os temas deste estudo, 

percebi, que de alguma forma, eles sempre estiveram presentes em minha 

trajetória pessoal. Relaciono diretamente o contexto deste pequeno 

resgate individual com os temas centrais de pesquisa neste projeto: 

Mindfulness e líder, essencialmente, por possuírem elementos e 

categorias que reconheço em minha história. Os muitos desafios da 

infância, ligados à minha condição familiar, me levaram a desenvolver 

uma autoconsciência nos processos cotidianos.  

No decorrer das minhas vivências profissionais, desenvolvi 

atividades e cursos, ambos relacionados às organizações de trabalho, à 

yoga, à meditação e à contemplação. Também trabalhei na área durante 

muitos anos. Por isso, a pesquisa com as temáticas mindfulness e 

lideranças foi uma forma de aprofundamento, nutrição e aperfeiçoamento 

de uma consciência e interesses pessoais.  

Diante dos desafios, eu consegui tomar consciência e movimentar 

possibilidades de enfrentamento, de maneira que não me perdesse de 

minha própria essência. Esse hábito me trouxe um gosto pela 

contemplação, uma sensibilidade aguçada do meu entorno e dos 

momentos da vida. Desenvolvi uma autorreflexão que me conduzia, vez 

ou outra a um silêncio interior, que hoje, posso dizer com plena certeza: 

me fortaleceu como líder dos meus próprios processos, concedendo-me 

oportunidades de constante melhoria e auto elaboração sobre o 

desempenho dos meus papéis na sociedade em que estou inserida.  

Pessoalmente, acredito nos benefícios e nos impactos positivos da 

prática de Mindfulness nas organizações e que os líderes possuem papel 

fundamental diante das grandes e impactantes transformações que estão   

nas organizações de trabalho, tais como, as tecnológicas, configuração 

etária da população, convivência de diversas gerações no mesmo espaço 
de trabalho, mercado cada vez mais global, excesso de informação, 

competição elevada em todos os setores da economia, entre outras.   

Desde a década de 1980, cresceu o conjunto de estudos sobre os 

temas mindfulness, mindfulness no trabalho ou em organizações de 
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trabalho e sobre liderança (Kabat-Zinn, 1982; Conger & Kanungo, 1987; 

Langer 1989; Gardner et al., 1998; Gardner et al., 2004; Siegel, 2007; 

Shapiro, 2009; George, 2010; Chiesa et al., 2011; Chiesa, 2013; 

Northouse, 2013; Aiken et al., 2014; Hyland, 2015; Good et al., 2015; 

Clarke, 2016).  

Apesar da evolução de estudos sobre mindfulness, já considerada 

pela literatura, como um recurso potencial e valioso aos ambientes de 

trabalho e empregados, há escassez de estudos que relacionem 

mindfulness e líderes organizacionais (Roche, 2014). Por isso, um dos 

interesses centrais desta pesquisa, é colaborar para o avanço de pesquisas 

empíricas que relacionem estes dois temas.  

1.2 CONSTRUÇÃO DO TEMA E DO PROBLEMA DE PESQUISA 

O termo Mindfulness pode ser traduzido para o português como 

“atenção plena” ou “consciência plena”, que pode variar para “atenção”, 

“presença”, “consciência” (Shapiro, 2009; Black, 2010). No entanto, 

neste trabalho, será mantido o termo em inglês, uma vez que a tradução 

para o português poderá não incluir todas as acepções do significado do 

termo original. 

Para a compreensão de mindfulness há, ao menos, três perspectivas 

que podem ser consideradas: a) mindfulness como um produto da 

meditação do tipo mindfulness; b) como uma condição humana 

(particularidade mindful); c) como um estado intencional de 

funcionamento e auto regulação (Langer, 1989; Langer & Moldoveanu, 

2000; Kabat-Zinn, 2003, 2009; Bishop et al., 2004; Langer, 2014). 

Mindfulness como produto da meditação do tipo mindfulness, tem 

sua origem na fonte budista. A sua prática nesta acepção de mindfulness, 

pode ser tanto uma prática formal quanto informal. Como formal 

genericamente, compreende-se as práticas meditativas intencionais, que 

contém elementos como sentar em silêncio, perceber o corpo o ambiente 

e a respiração com consciência (Kabat-Zinn, 1990, 2003) e caso haja 

distração do foco a que se propõe (percepção do corpo, do ambiente e 

respiração) há que voltar novamente vagarosamente a conduzir o foco 

para o objetivo inicial. Nesta perspectiva, é um tipo de consciência que 

emerge ao se prestar atenção no propósito, no momento presente, 

momento a momento, sem realizar juízo de valor e com atitude amável 

(Kabat-Zinn, 2003, 2009).  

Mindfulness como uma condição humana, seria uma capacidade de 

sair do estado automático e relacionar-se de uma forma salutar consigo,  
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com consciência mindful, e, a partir disso apreciar e regular o fluxo de 

informações da atenção, assim como a auto-observação e autorregulação 

(Siegel, 2007).  A consciência mindful possui atributos, tais como ter 

consciência intencional, como por exemplo, das situações físicas e do 

ambiente; reconhecer que as experiências são transitórias; ter consciência 

de que não há distração de atenção e manter uma postura de economia da 

energia corporal (Semple et al., 2006).  

Mindfulness como um estado de funcionamento intencional seria 

um estado mental flexível, metacognitivo e multidimensional por meio 

do qual, se está envolvido no presente, com uma ampliação da 

sensibilidade, por meio do engajamento intencional com o momento 

presente. Deste modo, gera interação do sujeito com o ambiente, 

construindo novas formas de pensamentos, de julgamento e 

comportamento (Langer, 1989; Moldoveanu, 2000; Bishop et al., 2004; 

Langer, 2014).  

O avanço das pesquisas sobre mindfulness tem sido de maior 

relevância em três áreas sociais: saúde, educação e negócios (Langer & 

Moldoveanu, 2000; Bryant & Wildi, 2008). Como ilustração, um estudo 

que trouxe mindfulness para um contexto de trabalho foi de Crum e 

Langer (2007), as quais, fizeram um estudo experimental com 

funcionárias de um hotel, que além da limpeza do hotel, tinham tarefas 

domésticas intensas e com frequência.  

Inicialmente foi perguntado às funcionárias se elas se exercitavam 

regularmente, as respostas foram não. Seguindo o experimento, foi pedido 

para que a metade do grupo executasse as atividades pensando que 

estivessem fazendo exercício físico. Para a outra metade nada foi 

solicitado.  Após uma semana o grupo experimental perdeu mais peso e 

teve índices de redução de pressão arterial.  

No estudo acima, as pesquisadoras deram ênfase no fato de que a 

forma como se pensa e o que se faz pode ter relação com benefícios para 

a saúde e para a qualidade dos resultados no trabalho em si. Como 

destaque a pesquisa trouxe a importância do engajamento intencional com 

o contexto, o que foi considerado como um estado mindful, sendo que um 

não envolvimento com o ambiente carrega um estado mindlesss (Langer, 

2014). Para Langer (2014) mindlesss está relacionada com uma mente 

mais rígida e com costumes arraigados, enquanto que mindful, se 
relaciona com uma criatividade contínua. 

 

Nos últimos anos, mindfulness tem sido relacionado ao trabalho, 

às organizações e à liderança. Em 2008, por exemplo, o INSEAD (Institut  
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Européen d’Administration des Affaires) publicou um relatório no qual 

mostra que, quando comparados programas de desenvolvimento de 

executivos, sendo um, com abordagens típicas e outro com práticas de 

mindfulness, o segundo oferece uma maior probabilidade de os líderes 

agirem com maior compaixão e responsabilidade social corporativa 

(Clarke, 2016). Seguindo esta linha este trabalho, particularmente, aborda 

mindfulness e líderes, em organização de trabalho. 

O líder é considerado e definido por grande parte dos 

pesquisadores como aquela pessoa que detém a influência em si e a exerce 

sobre as demais pessoas, os chamados liderados, para o atingimento de 

um objetivo (Stogdill, 1974; Yukl, 1989; Heifetz, 1998; Ganga & 

Navarrete, 2013). O liderado, por sua vez, é apresentado em estudos 

iniciais como aquele que está sob a influência do líder (Dansereau, 

Yammarino & Markham, 1995).   

A origem das expressões líder e liderança vem de laed que 

significa “caminho” na língua anglo-saxônica. O verbo arcaico laeden, 

significava tanto viajar, quanto “levar alguém pelas mãos” A partir da 

origem etimológica os autores interpretam que o líder é a pessoa que 

mostra aos seus companheiros viajantes o caminho para seguir adiante. 

(Kets de Vries, Vrignaud & Florent-Treacy, 2004; Ganga & Navarrete, 

2013, p. 54).  

Se abordarmos o conceito em latim, sua gênese é encontrada na 

palavra lis litis, cujo significado é briga, disputa em litígio ou ação. Isto 

significa reconhecer que o líder é um ser ativo que toma posições entre 

seus pares e, portanto, requer habilidades especiais ou habilidades que 

lhes permitam enfrentar adequadamente os conflitos diversos, disputas ou 

processos. (Ganga & Navarrete, 2013). 

Neste contexto que associa líder e liderado, está a liderança que é 

considerada um conceito mais abrangente relacionada as definições de 

líder e liderado (Northouse, 2013). O tema liderança se mostra um 

importante campo de estudo e tem recebido atenção da academia em suas 

teorias, definições e aplicações (Ueno & Cunha, 2016). É um fenômeno 

que tem sido investigado cientificamente há mais de um século (Stogdill 

& Bass, 1981).  

No contexto de estudos sobre liderança, o tema pode ser definido 

como um processo que envolve para além de traços ou características que 
estão no líder, mas configura-se como uma transação, uma relação entre 

líderes e liderados que tem o envolvimento de práticas e processos 

(Northouse, 2013; Crevani, Lindgren & Packendorff, 2010).  

O número de novas teorias de liderança tem crescido e o campo  



27 
 

avançou da teoria que se concentra na compreensão dos processos de 

liderança, de como eles ocorrem, para um fenômeno que evolui em 

diferentes períodos de tempo (Dinh et al., 2014).  Numa perspectiva, mais 

atual de liderança, este trabalho destacará estudos sobre o tema, com 

ênfase para estudos mais recentes sobre estilos de liderança. (Yukl, 

Dickmann & Stanford-Blair, 2009; George, 2010).  

A liderança pode ocorrer em muitos espaços da vida humana em 

que existam pessoas convivendo em torno de objetivos e envolvidos com 

processos. Dentre esses espaços, estão as organizações de trabalho que 

por sua vez, experimentam e estão em constante transformações, pois são 

espelhamento dos fenômenos diversos e complexos que emergem na 

sociedade como um todo, neste século. As complexidades dessas 

diversidades, que envolvem as organizações, implicam numa liderança 

que saiba lidar de forma eficaz com este cenário (Chandway, 2016).  

Segundo Hawkins (2010), há convergência geral nas pesquisas 

sobre a necessidade de os líderes derrubarem o “racionalismo ocidental” 

e desenvolverem uma postura mais aberta e flexível para enfrentarem um 

mundo complexo e caótico. 

O estudo elaborado por Aiken et al. (2014) sobre o impacto de uma 

intervenção de mindfulness online no local de trabalho, é um exemplo no 

qual concluem que o programa foi significativo.  Os autores sugerem que 

uma intervenção de mindfulness específica no local de trabalho impactou 

no desempenho de resultados, e concluem que o treinamento com 

mindfulness é mais que uma solução efetiva de gerenciamento de estresse, 

mas também uma intervenção eficiente para o desenvolvimento de um 

comportamento organizacional positivo, que pode ser usado em toda a 

base de funcionários e pode resultar em vantagens competitivas 

significativas para as organizações. 

Ao considerar a importância dos líderes, dos estudos sobre a 

efetividade de mindfulness, alinhada com a necessidade de se evidenciar 

empiricamente as relações percebidas entre mindfulness e líderes, adota-

se o seguinte problema de pesquisa: Quais as percepções de líderes sobre 

a influência das práticas de mindfulness em suas práticas no trabalho?  

1.3 RELEVÂNCIA CIENTÍFICA E SOCIAL 

O desenvolvimento desta pesquisa traz consigo contribuições nos 

níveis teórico, empírico e metodológico. Sob a perspectiva prática e 

metodológica, este trabalho possibilitou explorar associações entre 

mindfulness e as práticas de líderes no trabalho, além de contribuir para o 
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desenvolvimento de estudos qualitativos referentes aos temas, o que 

incrementou as pesquisas nacionais e internacionais.  

Considerando a pesquisa, expressa contribuições para as 

investigações científicas que intencionam aproximar percepção, práticas 

de líderes e mindfulness com a identificação de especificidades que 

possibilitou descrever e analisar as práticas de líderes e as influências dos 

elementos e categorias de mindfulness.  

Destaca-se como contribuição social os possíveis resultados para 

os sujeitos participantes e para a organização pesquisada que, podem ser 

aproveitados pelas organizações de trabalho em geral.  

A originalidade desta pesquisa em território nacional pode ser 

evidenciada pela ausência de estudos com o mesmo objetivo. Assim como 

também na literatura, estudos que relacionam mindfulness e liderança são 

escassos e incipientes (Roche, 2014). Tal conclusão resulta de pesquisa 

realizada nas bases de dados Scielo, Scopus, EBSCO e Web of Science, 

no período que corresponde aos últimos 10 anos (2008 a 2017). 

Para operacionalizar a busca por artigos nas 4 bases de dados 

mencionadas, utilizou-se o comando de busca “Mindfulness AND 
(leader* OR work” no dia 13 de julho de 2017. A presença do operador 

booleano “AND” e “OR” permite encontrar resultados mais focados ao 

tema enquanto o * expande a busca para as variações do radical da palavra 

que o precede, assim, trazendo resultados mais aderentes a pesquisa.  

O resultado bruto da busca efetuada, após exclusão de títulos 

duplicados, resultou em um total de 2.135 trabalhos, compostos diante 

das 4 bases de dados, conforme a figura 1.  

 

 

 
Figura 1: Distribuição da amostra por base de dados 
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A figura 1 demonstra a forte representatividade que as bases 

Scopus, Web of Science e EBSCO apresentam diante dos 10 trabalhos 

encontrados na Scielo. Contudo, esta base de dados faz-se importante para 

a pesquisa a medida em que é representativa para as pesquisas brasileiras. 

Assim, ao levar em consideração a representatividade das 3 bases de 

dados mencionadas, elabora-se a figura 2, da distribuição dos artigos por 

países mais representativos da amostra.  

 

 

Figura 2: Distribuição de estudos sobre o tema no contexto mundial 
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Após análise dos resultados brutos, exclui-se 234 títulos os quais 

são compostos por livros, seções de livros, conferências, e outras 

publicações. Esta exclusão visa manter apenas os artigos científicos para 

as análises posteriores, os quais correspondem a 1.901 títulos, 

distribuídos anualmente conforme a figura 3. 

 

 
Figura 3: Distribuição dos 1.901 artigos por ano de publicação 

 

O resultado da figura 3 evidencia como evoluíram as publicações 

sobre o tema ao longo dos últimos anos. Esses achados justificam a busca 

serem efetuadas para os últimos 10 anos. A sequência das filtragens 

ocorreu com a leitura dos 1.901 títulos e resumos a fim de identificar as 

pesquisas mais aderentes aos objetivos da dissertação, resultando em 160 

artigos selecionados. Após esse processo ocorreram as buscas destes 160 

artigos na íntegra, dos quais chegou-se a 128 artigos. Por fim, ocorreu a 

leitura desses materiais e, para a presente pesquisa, foram utilizados 57 

artigos sob os quais são pautadas os conceitos e análises que se seguem 

ao longo da pesquisa. Todos esses cortes estão evidenciados na figura 4, 

a seguir.  
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Figura 4: Passos na filtragem e formação da amostra utilizada 

 

Assim, segue, a partir deste momento, pautado sob esses 57 títulos 

aderentes ao objetivo de pesquisa e seus desdobramentos, apresentados 

na seção seguinte.   

1.4 OBJETIVOS 

Nesta seção, apresentam-se o objetivo geral e os específicos que 

orientam esta pesquisa. 

1.4.1 Objetivo Geral 

Compreender a percepção de líderes de uma organização sobre a 

influência de mindfulness em suas práticas no trabalho.  

1.4.2 Objetivos Específicos 

Para atender ao objetivo geral e responder o problema deste estudo, 

definem-se alguns objetivos específicos: 

 

a. Descrever o contexto e a prática de mindfulness na 

organização pesquisada.  

b. Caracterizar os estilos de liderança presentes nas narrativas 
dos entrevistados.  

c. Identificar a relação percebida, entre as práticas de 

mindfulness e as práticas de liderança.  

57

128

160

1901

2135

Artigos utilizados após a leitura

integral

Artigos disponíveis online para

download

Artigos selecionados após a leitura dos

resumos

Base após primeiro filtro

Base bruta



 
 

 

32 

 



33 
 

2 REVISÃO DA LITERATURA  

 A fundamentação teórica deste trabalho foi organizada em quatro 

seções. A primeira aborda liderança, seus aspectos históricos e apresenta 

uma revisão dos estilos de lideranças como destaque para a liderança 

transformacional, liderança autêntica, relacional e a mindful leadership.  

A segunda sessão, apresenta conceitos de líder, de gestor e de liderança 

organizacional. A terceira, aborda estudos sobre mindfulness e a quarta 

trás mindfulness em organizações de trabalho.  

 

 

2.1 LIDERANÇA E SEUS ASPECTOS HISTÓRICOS  

Estudar o fenômeno da liderança é bastante atraente, pois, entre 

outras coisas, o aspecto teórico é diversificado e inclui uma vasta 

literatura sobre as abordagens, definições, avaliações, descrições, 

prescrições, teorias, modelos e reflexões filosóficas (Ganga & Navarrete, 

2013). 

Valorizando os estudos clássicos sobre liderança, esta sessão se 

inicia, trazendo uma breve revisão sobre as principais abordagens de 

lideranças pautada na obra de Seters & Field (1990) que propuseram 

classificações das abordagens de lideranças, contemplando uma linha de 

evolução sobre o pensamento a respeito do tema. 

 O objetivo deste trabalho não é um aprofundamento no estudo 

das eras, mas trazer uma visão resumida das mesmas como direcionadora 

para apresentação das abordagens de liderança delimitadas neste trabalho.  

Seters & Field (1990) propõe numa linha de tempo as seguintes 

eras: era da personalidade; era da influência; era do comportamento; eras 

da situação e da contingência; era situacional; era transacional; eras da 

anti-liderança e da cultura e era transformacional. Em forma de resumo, 

os parágrafos a seguir mostram pontos principais destas eras.  

A era da personalidade remonta o final do séc. XIX e início do 

séc. XX. Esta era dividiu-se em dois períodos: no primeiro, a liderança 

era associada, a um tipo de personalidade, e atrelada a hereditariedade e 

o segundo período chamado dos traços em que o líder apresentaria certos 
traços, como características físicas, psicológicas e sociológicas (Ganga & 

Navarrete, 2013). O ponto de vista do traço conceitua a liderança como 

propriedades possuídas em graus diferentes por pessoas diferentes, o que 

restringe a liderança a quem possuir talentos especiais inatos (Seters & 

Field, 1990; Jago, 1982; Tolfo, 2010).  
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A segunda perspectiva, denominada Era da influência é marcada 

por um vislumbre de que existe um relacionamento entre líder e liderado 

e que o líder não está sozinho na liderança (Seters & Field, 1990). Já nos 

estudos da era do comportamento o foco dos estudos ficou atrelados ao 

comportamento do líder, como ele age o que ele faz frente aos seus 

liderados em variados contextos que puderam ser objetos de pesquisa 

(Northouse, 2013). 

A Era da situação e da contingência salienta os fatores que 

causam influência no trabalho em grupos que estão para além do líder e 

liderado e há que considerar a contingência, ou seja, analisar em conjunto 

as questões do comportamento do líder, dos traços de liderança, a 

capacidade de influência no liderado e o contexto dessa influência. (Seters 

& Field, 1990).  

Essa Era citada é composta por três abordagens sendo elas: a) 

situacional que prevê que o principal aspecto que define a forma de ação 

do líder é a maturidade dos liderados para cumprir os objetivos (House & 

Aditya, 1997); b) contingencial (Fiedler, 1971) que mostra que o líder se 

comporta em conformidade com o contexto em que está inserido. Esta 

abordagem contempla a ideia de um líder maleável à realidade que estiver 

enfrentando (Ayman et al., 1995); c) caminho-meta que considera a 

relação do ambiente de trabalho com o estilo do líder e por sua vez sua 

relação com as características dos liderados.  A abordagem do caminho-

meta (Northouse, 2013) destaca que o líder deve ter um estilo que garanta 

a definição dos objetivos, o esclarecimento do caminho a ser trilhado, 

apoio à equipe e agir como um removedor de obstáculos.  

A era transacional, por sua vez, considera que o fenômeno da 

liderança se dá como um processo de interação social entre líder e 

liderado. A influência nesta era foi revista, considerando que líder e 

liderado se influenciam mutuamente e o líder divide espaço com o 

liderado nos processos decisórios. Há ideia de rede de relações, nas quais, 

por exemplo, o líder está sujeito a outros superiores (Dansereau et al., 

1975; Cashman et al., 1976).    

A era da anti-liderança indica uma época em que veio à tona o 

questionamento sobre a existência do fenômeno da liderança nas 

organizações, sob a base de que um suposto destaque ou protagonismo de 

um indivíduo, tolhia a conquista do grupo (Adriano, 2015). Houve nesta 
época também uma pausa nas pesquisas e negação dos estudos centrados 

somente no líder (Collinson, 2006). A Era da cultura, por sua vez, indica 

que a liderança envolve toda a organização e os líderes são vistos como 

promotores e transformadores da cultura organizacional (Seters & Field, 

1990). 
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Finalmente, a Era Transformacional foi marcada por considerar 

os líderes que promoviam verdadeiras transformações a partir de uma 

inspiração provocada em seus liderados (Yukl, 1989). Esta era, em 

especial, abre espaço considerável no meio acadêmico com inúmeras 

publicações e mostra-se influente até os dias de hoje. Por este motivo, a 

liderança transformacional será vista neste trabalho de forma mais 

detalhada.  

Como base nas abordagens apresentadas, e apesar dos estudos já 

feitos por pesquisadores e profissionais sobre o tema, a definição de 

liderança ainda não é consenso. Apesar disso, estudos mostram que 

existem elementos essenciais para que o fenômeno da liderança ocorra. 

São eles: a liderança é um processo, se relaciona com influência, ocorre 

em grupos e envolve objetivos comuns (Northouse, 2013).  

A liderança como um processo demonstra que liderança não tem a 

ver somente com o líder e suas características, mas acontece como um 

evento transacional que ocorre entre líder e liderado em que ambos têm 

determinado grau de interação e não direciona o conceito somente para o 

líder formalmente designado pelo grupo (Northouse, 2013).  

Além disso, liderança envolve objetivos em comum e se não 

houver influência, não há liderança e para exercer influência é necessário 

que haja pessoas envolvidas com objetivos em comum (Northouse, 2013).  

 Esta característica de objetivos em comum, ressalta a 

reciprocidade da relação líder-liderado e possibilita uma abordagem ética, 

em que os líderes poderão atender as necessidades e intenções dos 

liderados de forma a atingir os resultados com a possibilidade de 

trabalharem em direção a um bem comum, amenizando a visão de uma 

liderança elitista com relação ao poder, na qual os líderes estejam acima 

ou sejam melhor que seus seguidores (Burns, 1978; Rost, 1991).  

Importante destacar que algumas pessoas são líderes ao ocuparem 

uma posição formal em organização enquanto outras são líderes por causa 

da forma com que o grupo a vê em sua influência e comportamentos 

(Northouse, 2013). São respectivamente chamadas liderança atribuída, 

que nem sempre se torna uma liderança real numa determinada 

configuração e a liderança emergente que ocorre no momento em que o 

grupo percebe que um indivíduo possui uma influência que se destaca 

emergindo por meio da comunicação.  
Todos esses elementos abrangem um processo de influência, uma 

interação ativa entre líderes e liderados, uma busca coletiva para o 

atingimento de objetivos e metas e também uma transformação em 

determinado contexto. Com isso, liderança é um processo de interação 
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por meio do qual, líderes são influências para que seus liderados 

dispensem esforços por objetivos que sejam transformadores nos 

contextos em que estão atuando (Turano & Cavazotte, 2016). 

Mais recentemente se reconhece um conjunto de definições sobre 

liderança que incluem desde as perspectivas de traços do líder, as 

perspectivas comportamentais e diversas concepções atualizadas de 

liderança. Essas deram origem a abordagens como as lideranças 

transformacional, autêntica, relacional e a mindful leadership que serão 

abordadas no próximo item.  

 

2.1.1 ESTILOS DE LIDERANÇA 

A liderança transformacional, foco de estudos nos anos 1980, já 

citada neste capítulo, faz parte de uma das eras apresentadas e está 

marcada por correntes de liderança que consideram que a motivação dos 

liderados não ocorre de modo extrínseco à pessoa, relacionada a 

recompensas e punições, mas pelo contrário, são ligadas a aspectos 

intrínsecos à pessoa. Essa abordagem obteve um relevante espaço de 

atenção no meio científico e foi chamada por Bryman (2007) como nova 

liderança, pois também considera elementos carismáticos e afetivos da 

liderança.   
Bass (1985) reposiciona a proposta da liderança transformacional, 

ajustando a sua fundamentação teórica e desenvolve um modelo 

agregador das concepções de liderança transformacional e carismática. O 

autor atribui quatro características principais ao líder transformacional: a) 

influência idealizada ou carisma -  o líder possui uma clara visão e senso 

de propósito;  b)  consideração individual - o líder presta atenção às 

necessidades individuais de cada um de seus liderados;  c)  estímulo 

intelectual -  o líder deve ativamente solicitar de seus liderados novas 

ideias e novos meios de fazer as coisas; d) motivação inspiradora - um 

líder transformacional deve inspirar seu pessoal, gerar entusiasmo, para 

que esses possam agir (Bass, 1985; Bass & Avolio, 1990).  

 A liderança transformacional pode ser considerada como o 

processo de influenciar mudanças nas atitudes e pensamentos dos 

componentes de uma organização, envolvendo de forma excepcional os 

liderados. A liderança carismática está centralizada no líder e que o 

mesmo possui um dom divino, o que prevê um ato de culto ao líder como 

representante sobre-humano ou espiritual (House, Spangler & Woycke, 

1991; Shamir, House & Arthur, 1993).  
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 Além dessas características, líderes carismáticos aumentam a 

autoestima, que por sua vez aumenta o senso de autoeficácia individual e 

coletivo. O esforço é visto com satisfação, e funciona como uma correção 

moral e fonte de força e confiança para as mesmas atitudes (Shamir, 

House & Arthur, 1993). 

  Em contraposição à liderança transacional, entendida por 

Burns (2010) como o simples intercâmbio de favores e bens do líder com 

os liderados, a liderança transformacional busca o comprometimento das 

pessoas com a missão, objetivos e estratégias, mediante a influência do 

líder em seus liderados, os quais são considerados parte do processo de 

transformação da organização (Adriano, 2015).  

 Os estudos da liderança autêntica são oportunos e valiosos pois 

trazem a perspectiva da construção de lideranças mais éticas, embasadas 

em valores que considera a importância do desenvolvimento de um líder 

que seja coerente com seu verdadeiro “eu” e que busca inspirar seus 

liderados a serem da mesma forma (Bass & Steiddlmeier, 1999).  

Considerando-se a tendência cada vez maior das pessoas por uma 

liderança confiável, o interesse dos pesquisadores aumenta e há um 

empenho em descobrir cada vez mais sobre liderança autêntica, 

identificada antes mesmo da liderança transformacional, mas não 

estudada e articulada totalmente (Burns, 1978; Bass, 1990; Howell & 

Avolio, 1993; Northouse, 2013). 

 A perspectiva da liderança autêntica enfatiza as experiências 

de vida de um líder e o significado que o mesmo atribui a elas. Uma outra 

perspectiva atribui a liderança autêntica como um processo interpessoal 

que vê este estilo de liderança como relacional entre líderes e seguidores, 

como num processo recíproco no qual, um afeta o outro (Chan, 2005; 

Shamir & Eilam, 2005; Eagly, 2005).  

 O comportamento do líder na liderança autência se embasa na 

promoção de um clima ético positivo que visa o incremento da 

autoconsciência, autorreflexão. São destacados os seus valores, objetivos 

de vida, compreensão de si mesmo, o que reflete na tomada de decisões e 

ações (Walumbwa et al., 2008; Gardner et al., 2005).  

 A liderança autêntica também foi definida com uma 

perspectiva de desenvolvimento, a qual pode ser nutrida em um líder, 

desenvolvida nas   pessoas ao longo da vida, desencadeada por grandes 
eventos da vida e, portanto, não é uma característica imutável. Além 

dessas características, na perspectiva de desenvolvimento, a liderança 

autêntica é vista como um padrão de comportamento do líder que é 

desenvolvido a partir das suas qualidades psicológicas positivas e da sua  



 
 

 

38 

 

ética. A concepção é que a liderança autêntica é composta por quatro 

componentes distintos, mas que estão relacionados, sendo eles: 

autoconsciência, perspectiva moral internalizada, processamento 

equilibrado e transparência relacional (Avolio & Gardner, 2005; Gardner, 

Avolio & Walumbwa, 2005; Walumbwa, Avolio, Gardner, Wernsing & 

Peterson, 2008; Avolio, Walumbwa & Weber, 2009). Em sequência na 

figura 5 é apresentado um resumo: 

 

 

 
Figura 5 - Componentes da liderança autêntica Fonte: Northouse (2013).   

 

 

 Além desses componentes, que são base para a liderança 

autêntica, existem outros quatro atributos psicológicos positivos que 

impactam também na liderança autêntica. São elas a confiança, esperança, 

otimismo e resiliência. Esses atributos fazem parte de temas da psicologia 

positiva e de um comportamento positivo organizacional, e podem 

influenciar na autenticidade do líder (Cameron & Dutton, 2003).  

       Liderança autêntica em sua concepção propõe a construção de 

relacionamentos de lideranças mais éticas e pautadas em valores 

possibilitando a existência de uma líder que estabelece relações mais 
positivas e autênticas com seus liderados (Esper & Cunha, 2014).  

             No início de seus estudos, essa abordagem também se 

caracteriza por considerar a importância de se desenvolver um líder que 

seja conforme ao seu verdadeiro eu (self). Isso implica em buscar relações 

Autoconsciência É um processo no qual 

os indivíduos se entendem, tem 

percepção sobre seus valores 

fundamentais, identidade, emoções, 

motivações e objetivos.

A  moral internalizada é onde acontece um 

processo de auto regulação em que os 

indivíduos não permitem que pressões 

externas o controle, mas sim usam seus 

padrões morais internos para orientar seu 

comportamento.

Processamento equilibrado seria uma

capacidade de analisar a informação

objetivamente , explorando as opiniões

de outras pessoas, mesmo com pontos de

vista discordantes. Os líderes com

processamento equilibrado são vistos

como autênticos

Transparência relacional , ocorre quando os 

indivíduos podem controlar sua 

transparência ao compartilhar sentimentos, 

motivos, inclinações principais com os 

demais. Incluindo os aspectos positivos e 

negativos. 
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mais autênticas na organização e inspirar seus liderados, para que eles 

também busquem a autenticidade pessoal.  (Bass & Steidlmeier, 1999). 

O líder não se autentica apenas tendo em vista uma necessidade 

interna, pois liderança envolve uma relação intersubjetiva. Assim, o líder 

autêntico promove a autenticidade dos seus liderados e também das 

organizações onde ele se encontra. Portanto, o próprio liderado, deve 

promover o melhor de seu líder, o que é considerado pelos autores 

pesquisadores como uma relação de “seguir autêntico” (authentic 

followership) (Shamir & Eilam, 2005).  

A liderança autêntica é uma proposta normativa da liderança. Ela 

não busca descrever como é o líder a partir da observação da realidade, 

mas propõe como o líder deve ser e agir, a partir dos princípios da 

psicologia positiva e do comportamento organizacional positivo.  Para 

isso, as pesquisas nessa área ainda estão buscando demonstrar a validade 

empírica dessa proposta (Esper & Cunha, 2014).  
Outro termo/perspectiva mais recente é o da liderança relacional 

ainda em construção e considerada emergente. Essa orientação, começa 

com os estudos que observam pessoas, lideranças e outras realidades 

relacionais como “feitas em processo” e possui duas vertentes, a do ser 

tradicional e a do ser relacional (Hosking, 2000, Uhl-Bien, 2006). 

Na perspectiva do ser tradicional, o indivíduo cria e controla a 

realidade, a ordem social, há uma influência mútua entre líder e liderado, 

líder e grupo ou tríades para objetivos comuns. A liderança é vista com 

foco em indivíduos e em suas percepções, intenções, comportamentos, 

expectativas, personalidade e avaliações relativas às suas relações uns 

com os outros (Uhl-Bien, 2006). 

Por sua vez a perspectiva do ser relacional, pressupõe que há 

influências externas na base das relações, por exemplo do líder e do 

liderado, que o conhecimento é socialmente construído e distribuído. "A 

liderança é um termo relacional - identifica um relacionamento em que 

algumas pessoas conseguem persuadir os outros a adotar novos valores, 

atitudes e objetivos, e a exercer esforços em favor desses valores, atitudes 

e Metas (Hogg et al., 2005, p. 53). 

Nos estudos da liderança relacional, o objetivo é compreender a 

dinâmica relacional dentro dos processos sociais em que estão contidas a 

liderança e a organização com base em premissas de que as relações de 
liderança não estão restringidas a cargos e ou funções hierárquicas.  E os 

estudos de liderança, que ocorre relacionalmente, consistem em verificar 

com profundidade como o comportamento humano é influenciado em 

todos os níveis (Murrell, 1997, p.39). 
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Nessa perspectiva, os múltiplos significados emergem 

continuamente e não se limitam como construídos apenas por indivíduos. 

Nela, o processo de se relacionar é construtivo, em curso, nunca 

finalizado, sempre limitado por contextos sócio- culturais e um contínuo 

de construção de significados na qual não se especifica os componentes 

da liderança, ou as características e os atributos do líder. Os processos e 

realidades sociais são o foco de investigação: o “como” se processa a 

realidade social e como é compreendida (Dachler e Hosking, 1998; 

Bradbury e Lichtenstein, 2000; Uhl-Bien, 2006).  

E, finalmente, a mindful leadership, que reside no estudo de 

mindfulness nas organizações e da sua relação com o líder e a liderança. 

Comumente está associada a mindfulness nas pesquisas em organizações 

de trabalho (Dickmann & Stanford-Blair, 2009; George, 2010). O estado 

mindful é uma competência de liderança chave, e os líderes, cada vez mais 

têm necessidade de viver e liderar conscientemente, encorajar os outros a 

serem conscientes e criar uma organização amável (Sethi, 2009).  

Nesta perspectiva, a liderança é considerada como uma prática, um 

estado de atenção e uma interação. Segundo Hopper (2010), o estado 

mindful do líder não só ajuda na concentração da atenção, mas pode abrir 

possibilidades e levar a uma melhor tomada de decisões. A mindful 
leadership é um constructo ainda incipiente e corresponde a um processo 

compartilhado, mediado por um estado de plena consciência do líder 

sobre si mesmo, sobre os demais e sobre o entorno, no tempo presente 

(Günther et al., 2014).  

 O evoluir das perspectivas sobre liderança está ligado ao 

desenvolvimento da inteligência e, que por sua vez, se relaciona ao 

desenvolvimento mental consciente. Uma das metas da mindful 

leadership é desenvolver líderes autoconscientes e sensíveis por meio da 

combinação e associação da percepção ocidental da liderança autêntica 

com a sabedoria oriental sobre a mente. (Dickmann & Stanford-Blair, 

2009; George, 2010). 

 O mindful leader é autêntico, emocionalmente inteligente, com 

autoconhecimento e segue seu coração e mente. O seu autoconhecimento 

e desenvolvimento postula ir além do mindfulness que pode expandir as 

percepções de um líder para que ele lidere com autenticidade. Um 

profundo conhecimento sobre si permite o desenvolvimento de mindful 
leadership (Hopper, 2010).  

O mindful leader não está focado somente no momento, mas 

também nas pessoas que neste momento afetarão o futuro da organização 

de trabalho. Eles estão envolvidos e seu engajamento é o exemplo para 

outros seguirem (Baldoni, 2015).  
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Autoconsciência e mindful leadership permite que um líder inicie   

seu dia de trabalho olhando para dentro; parando e calmamente 

permitindo o dia se revelar com consciência, navegando nas atividades 

diárias com consciência. Nesta base de conhecer a si mesmo, se cria   um 

espaço seguro para compartilhar práticas de feedback com honestidade, 

que proporciona uma consciência comum valiosa (George, 2010; 

Beverage et al., 2014). 

 Neste sentido o estado mindful do líder, pode ser associado à 

Psicologia positiva quando relacionado ao estado de “florescimento” que 

se refere a um funcionamento ou habilidade humana ótimos e produtor de 

bem-estar (Peterson & Seligman, 2004).   

A consciência compartilhada, o estado de interação e atenção da 

mindful leadership pode ser relacionada com um estado mindful de 

relacionamento que tem maior sensibilidade ao ambiente, às experiências, 

às atividades que se percebe ou executa, às forças e virtudes de caráter, 

tais como inteligência social, curiosidade, autorregulação (Trahan, 2010; 

Seligman, 2011; Niemiec, Rashid & Spinella, 2012).  

Sendo que mindful leadership decorre dos estudos sobre 

mindfulness, com o propósito de aprofundamento, o próximo item será 

sobre este tema.  

 

2.2 MINDFULNESS 

 O termo original, que foi traduzido para o inglês como 

mindfulness é Sati.  Uma palavra em sânscrito que tem sido usada para 

indicar uma consciência lúcida do que está ocorrendo dentro do campo 

fenomenológico e como um termo que poderia ser traduzido como 

"lembrança", memória. No budismo clássico, o desenvolvimento de Sati 

não é considerado como um fim em si mesmo e sim como uma realização 

valiosa, na medida em que reduz o sofrimento humano relacionado ao 

conceito errôneo de um ego individual permanente e, como resultado, 

leva a um estado de calma e satisfação caracterizado por equilíbrio 

emocional e bem-estar psicológico sustentados (Gethin, 2001; Bodhi, 

2011; Chiesa, 2013).  

Na literatura clássica, o desenvolvimento de mindfulness, está 

substancialmente associado a um desenvolvimento ético que consiste, 

primeiramente, em "guardar-se" para servir ao próximo e, em segundo 

lugar, em "guardar" os outros por práticas de paciência, inofensividade, 

bondade e compaixão. Esse desenvolvimento ético é considerado como  
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uma parte fundamental do "Caminho Enobrecedor Óctuplo", que foi 

ensinado pelo Buda histórico como um meio para a "iluminação" e para 

a cessação final do sofrimento. Nesse caminho, mindfulness é o sétimo 

elemento (Gilpin, 2009).   

Os outros elementos incluem a moralidade (Sila, discurso correto, 

ação correta e subsistência correta), concentração (Samatha, esforço 

correto, concentração correta e atenção correta) e, finalmente, a sabedoria 

(Paññā, entendimento correto e pensamento correto). A palavra "correta" 

pressupõe, neste contexto, um significado importante, porque salienta que 

mindfulness budista não é uma prática ética neutra, mas requer um 

preconceito ético do que é considerado saudável, hábil, insalubre e 

mindfulness inábil. Nessa perspectiva clássica um grau de julgamento é 

necessário para a prática apropriada de mindfulness (Dhammika, 1990).  

Nos últimos anos há um movimento de interesse que foi 

direcionado para as investigações empíricas a respeito dos conceitos e 

aplicações de mindfulness. Esse interesse foi despertado tanto nas 

comunidades leigas, como em comunidades científicas pelo fato da 

mindfulness ser, em seu conjunto, uma forma efetiva de lidar com uma 

grande variedade de transtornos físicos e psicológicos. (Good et al., 2015). 

As definições contemporâneas de mindfulness priorizam aspectos 

de atenção, foco em experiências que estão ocorrendo no presente. Além 

disso, as intervenções com mindfulness, em organizações de trabalho, tem 

envolvido práticas meditativas. Numa linha de tempo cronológica 

compreender mindfulness orienta-se por conhecimento e culturas 

orientais, entendendo que a prática meditativa aumenta dentre outros 

fatores o engajamento com o momento presente (Kabat-Zinn, 1990, 2003; 

Baer et al., 2004). 

Mindfulness significa prestar atenção de uma maneira particular no 

momento presente com o menor julgamento, de uma forma que nutra 

maior consciência, clareza e aceitação da realidade do momento presente. 

Tal prática, quer se trate de respiração, de meditação ou de prestar atenção 

plena e sem julgamento às atividades cotidianas, pode oferecer uma "rota 

poderosa para trazer de volta nossa própria sabedoria e vitalidade" 

(Kabat-Zinn, 1994, 4-5).  

A descrição de mindfulness por Williams et al. (2007, 48) traz   

características ativas, de desenvolvimento e educacionais de tal prática. 
Em seus estudos, observam que mindfulness é: a) intencional - 

preocupada em cultivar uma consciência da realidade do momento 

presente e as escolhas disponíveis; b) experiencial - focando diretamente 

na experiência do momento presente, em vez de estar preocupado por  
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abstrações; c) “sem” julgamento - nos permite ver as coisas como elas são 

sem uma atribuição mental de rótulos críticos para nossos pensamentos, 

sentimentos e percepções. 

Operacionalmente, opta-se neste trabalho, partindo das pesquisas 

na literatura e baseada também em autores clássicos sobre o tema, por 

compor uma definição de mindfulness: “Um estado mental atento, que 

pode ser intencional ou desenvolvido por meio de um conjunto de práticas 

meditativas, no qual, se está intencionalmente aberto, com postura 

minimamente julgadora, receptiva, saudável, sensível e apta a processar 

suas experiências a partir de múltiplas perspectivas. (Kabat-Zinn, 2003; 

Brown & Ryan, 2003; Langer, 2004; William et. al, 2007; Siegel, 2007; 

Ashford & DeRue, 2012; Langer, 2014).  

Como um elemento da tradição budista, mindfulness foi 

introduzido no cenário clínico na década de 1970, mostrando eficácia em 

variadas terapias: inicialmente com a Terapia baseada em mindfulness 

para a redução do estresse (MBSR - Mindfulness Based Stress Reduction) 

como a terapia cognitiva baseada em mindfulness (MBCT - Mindfulness-

based Cognitive Therapy); Terapia da aceitação e compromisso (ACT - 

Acceptance and Commitment Therapy); Terapia de Comportamento 

Dialético (DBT - Dialectical Behavior Therapy) (Thera, 1973; Kabat-

Zinn, 1990; Linehan, 1993; Gunaratana, 2002).  

Em seu conjunto de práticas, mindfulness mostra-se como um 

caminho para a melhoria dos transtornos de humor e ansiedade, 

prevenção da recaída de depressão, melhorias em vários tipos de dor 

crônica, como dores musculoesqueléticas, artrite reumatoide, redução dos 

sintomas psicológicos de pessoas com câncer (Segal et al., 2002; 

Witkiewitz et al., 2005; Chiesa & Serretti, 2010; Ruiz 2010; Chiesa & 

Serretti 2011b; Keng et al., 2011).  

Tomadas em conjunto, as intervenções com mindfulness 

apresentam evidências com mudanças significativas na função e na 

arquitetura do cérebro que sugerem melhores níveis de atenção, memória 

e aumento de equilíbrio emocional (Lutz et al., 2008; Chiesa et al., 2010a; 

Chiesa et al., 2011b). 

Hanh (1999) - um importante professor budista, vietnamita e 

militante pela paz e justiça mundiais - descreve mindfulness como "o 

coração dos ensinamentos do Buda" e Kabat-Zinn (1990, 1994) diz que 
mindfulness é atenção plena no momento presente" que é "inclusivo e 

amoroso" e "que aceita tudo sem julgar ou reagir". 

Estes dois autores têm sido em grande parte responsáveis por 

transformar a noção espiritual original em uma poderosa ferramenta  
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terapêutica baseada em formas de meditação e práticas conscientes 

(Hyland, 2015). A meditação, se mostra ao longo do tempo uma parte 

importante da cultura budista e durante muitos séculos os praticantes 

desfrutaram dos seus benefícios para manutenção da saúde e do bem-estar. 

Também praticantes de yoga tem mostrado virtudes da prática que podem 

desenvolver uma consciência elevada da mente e do corpo por meio da 

contemplação durante o exercício. O programa MBSR de Kabat-Zinn 

tornou essas práticas acessíveis para toda comunidade e obteve resultados 

positivos (Kabat-Zinn, 1990).  

Em forma de meditação, um meio para o treino de mindfulness está 

associada a um bem-estar mental, emocional e físico. Teve sua origem 

nas filosofias espirituais do Oriente e somente nos anos 1960 iniciou sua 

força no Ocidente ao despertar interesse científico, fazendo uma interface 

entre a meditação e suas filosofias com a área da Psicologia. Já havia sido 

explorada e estudada por Eric Fromm, Karen Horney, Jung e Perls, 

respectivamente no que se relaciona principalmente à escuta flutuante que 

o psicanalista deve ter, do acesso a imagens arquetípicas por meio da 

meditação e a ênfase no aqui e agora (Shapiro, Schwartz & Santerre, 

2005; Walsh & Shapiro, 2006).   

A prática meditativa pode ser dividida em duas principais: A 

primeira é a concentrativa na qual, há um foco único como a respiração, 

um mantra ou espécie de som, voltando atenção para o foco assim que 

houver um desvio de atenção. A segunda é mindfulness que é o foco no 

momento presente, trazendo uma atitude interna de aceitação, sem 

elaborações. Na medida que a consciência do meditador é atingida por 

impulsos internos e externos, esses impulsos são simplesmente 

observados e deixados para fluir sem reflexões. Esta meditação procura 

cultivar a capacidade de gerenciar a atenção e principalmente cultiva a 

capacidade de trazer uma consciência sustentada sem julgamento (Kabat-

Zinn, 2003, 2009; Shapiro et al., 2006; Kristeller, 2007).    

A meditação do tipo mindfulness exige mais treino do praticante 

então é comum que o praticante opte inicialmente pela meditação 

concentrativa (Menezes, 2009). Embora a meditação não seja necessária 

para induzir o estado de consciência mindfulness (Brown & Ryan, 2003), 

o meio mais utilizado para se chegar a ele é a meditação.  

Trabalhos neurocientíficos recentes indicam que, por um lado, as 
redes neurais no cérebro podem ser alteradas pela experiência e, por outro 

lado, que a prática de mindfulness pode ajudar a provocar tal mudança. A 

atenção ao momento presente pode ser diretamente moldada por nossa 

comunicação contínua com os outros e pelas atividades em nossos 

próprios cérebros. (Siegel 2007, 50).  
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Neste sentido, Doidge (2007) observa, a ideia de que o cérebro 

pode mudar sua própria estrutura e função por meio do pensamento e da 

atividade. Esta é uma concepção muito importante, desde que foi 

esboçado sua anatomia básica e o funcionamento de seu componente 

básico, o neurônio. O autor descreve ainda uma vasta gama de casos - de 

doenças físicas e emocionais em que as alterações cerebrais estão 

conectadas com o aumento do bem-estar mente-corpo.  

Siegel (2007, 215) ao falar sobre treinamento de mindfulness 

selecionou características-chave das estratégias de mindfulness que 

substituem ruminação pela observação, baseada na curiosidade e 

bondade; a reflexão sobre pensamentos e sentimentos usados como 

formas de estabelecer a calma e a estabilidade ao integrar os hemisférios 

esquerdo e direito do cérebro, no qual, o primeiro está conectado à 

linguagem e à lógica e o segundo, à modelagem da emoção. Salienta, 

ainda, que antes do treinamento de mindfulness, um indivíduo pode não 

estar ciente de que há caminhos de energia e informação distintos na 

consciência.  

Siegel (2007) ainda sugere que com a habilidade de auto-

observação, por meio da prática consciente, o indivíduo torna-se capaz de 

criar a capacidade de se libertar das escravidões do que já foi aprendido 

anteriormente e desenvolve a capacidade de distinguir diferentes fluxos 

de informações.  

Nos parágrafos acima foi exposto o tema liderança e a evolução 

dos estudos relacionados a este tema, bem como estudos recentes sobre 

liderança e mindfulness. No próximo item serão mostrados estudos 

relacionados à mindfulness nas organizações de trabalho.   

 

2.3 MINDFULNESS NAS ORGANIZAÇÕES DE TRABALHO   

Mindfulness tem sido, nas últimas décadas, foco de pesquisas nas 

áreas da psicologia, neurociência e medicina que fornecem uma riqueza 

de evidências dos seus efeitos positivos na atenção, cognição, emoções, 

no comportamento e na fisiologia.  

No que se relaciona às organizações de trabalho, o conceito de 

mindfulness vem se tornando cada vez mais popular em várias áreas, e 

entre diferentes profissionais, incluindo líderes organizacionais, 

funcionários, consultores, treinadores e psicólogos.  

No que se refere aos empregadores e os empregados, mindfulness 

pode colaborar com o aumento da flexibilidade, capacidade de liderança,  
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produtividade e inovação o que faz com que as aplicações de suas práticas 

sejam particularmente úteis (Toynbee, in Langer, 2014 p.131). 

Especificamente na área de gestão, mindfulness está ligada a um melhor 

funcionamento no local de trabalho (Weick, 2008; Glomb et al., 2011; 

Hyland, Lee e Mills, 2015).  

Para Weick (2008), estudioso do tema num contexto de 

organizações altamente confiáveis, mindfulness é tanto sobre a qualidade 

da atenção como é sobre a conservação da atenção. É tanto sobre o que as 

pessoas fazem com o que observam quanto sobre a atividade de se 

perceberem.  

 Estudos em consonância com pesquisadores como Glomb et al, 

(2011), resumem a eficácia de mindfulness no local de trabalho em três 

grandes áreas: a) mindfulness está associada a fatores que devem 

influenciar a qualidade dos relacionamentos; b) está atrelada a processos 

indicativos de resiliência; c) auxilia nos processos para melhorar o 

desempenho da tarefa e tomada de decisão. Estudos como este são 

importantes e ilustram a ampliação do interesse e efetividade de   

mindfulness nos locais de trabalho, alguns especificamente relacionados 

a líderes, o que vem ao encontro deste trabalho. 

Nesta direção está o estudo de Roche et al. (2014) que procurou 

contribuir para uma melhor compreensão do papel que mindfulness pode 

desempenhar no bem-estar do líder. Primeiro, observou o papel de 

mindfulness em uma ampla gama de líderes, em várias posições de 

liderança e papéis, incluindo gerentes seniores (CEOs e/ou presidentes), 

gerentes médios e gerentes juniores. Estas três amostras serviram para 

contemplar a pesquisa de liderança em todos os níveis da organização.  A 

quarta amostra do estudo, contemplou empreendedores, que na opinião 

dos autores, compartilham pressões comuns aos líderes.  

Por meio das quatro amostras separadas, o estudo analisou uma 

ampla gama de resultados de bem-estar mental nos líderes.  Como um dos 

resultados do estudo, mindfulness surge como um potencial para 

mecanismos de defesa psicológicos dos líderes e como uma contribuição 

positiva e proativa para o bem-estar mental dos mesmos (Roche et al., 

2014). 

  Reb et al. (2014) propuseram um estudo que teve como premissa, 

para uma maior eficácia, que os supervisores precisariam desempenhar 
uma variedade de funções de liderança, tais como fornecer orientação, dar 

apoio, motivar e fornecer feedback aos seus subordinados.  

  A hipótese desse estudo era que mindfulness nos supervisores, 

estava positivamente associada com diferentes facetas do bem-estar do  
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empregado, tais como a satisfação no trabalho e satisfação das 

necessidades, como também com o seu desempenho. O estudo também 

explorou se, em alguma medida, o bem-estar do empregado e a satisfação 

das necessidades psicológicas que desempenhavam um papel mediador 

na relação entre mindfulness do supervisor e o desempenho do 

funcionário. 

Os resultados da pesquisa foram consistentes com as duas 

hipóteses e uma relação significativa foi encontrada não apenas com uma 

variável que está intimamente relacionada ao bem-estar especificamente 

no trabalho, mas também com uma variável que reflete o bem-estar mais 

amplamente. Além disso, o estudo mostrou que o nível de mindfulness 

dos líderes tem uma influência valiosa e poderosa em seu papel no local 

de trabalho. 

Com relação ao desempenho, o mindfulness do líder foi fortemente 

associado com o desvio ou não do empregado. Isso é um consistente 

argumento do estudo, no que se refere aos funcionários apreciarem a 

tendência dos líderes conscientes de estarem plenamente com eles quando 

estão buscando a sua atenção. Em contraste, os líderes que estão sem 

mindfulness em suas interações, com os funcionários, podem ser 

percebidos como não respeitosos e também incompetentes.  

 Esse estudo teve resultados que além de comprovarem as 

hipóteses, contribuíram para a compreensão da liderança, examinando a 

base da eficácia dos supervisores em sua consciência e atenção. Ele 

também contribuiu para a compreensão de mindfulness examinando seus 

efeitos interpessoais em um domínio muito importante da vida humana: 

o local de trabalho (Reb et al., 2014). 

Como forma de demonstrar a evolução das publicações científicas 

sobre o tema mindfulness, relacionado ao trabalho, e, também o avanço 

do envolvimento da comunidade científica e das organizações de trabalho 

com o tema mindfulness, a figura 6 traz os marcos principais na transição, 

partindo do Budismo para os negócios. 

 
 

2500 anos 

atrás 
 Tradição Budista: A mente pode observar-se e compreender 

sua própria natureza. 

 

 

1990 

 John Kabat-Zinn traduz os benefícios das práticas 

meditativas budistas e integra a filosofia oriental com a 

ciência ocidental para criar um programa inovador, com 

resultados impactantes no auxílio às pessoas com dor 

crônica, da Universidade de Massachusetts. Publicação do 

livro Full Catastrophe Living. 
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2002 

 Os clínicos/psicólogos, Zindel Segal, Mark Williams e John 

Teasdale experimentam o MBSR (Mindfulness based Stress 

Reduction) e integram com o CBT (Cognitive based 

Therapy) para criar o MBCT (Mindfulness based Cognitive 

Therapy). O trabalho torna-se popularmente conhecido por 

praticantes como The Green Book (Terapia Cognitiva 

baseada no mindfulness para Depressão: Uma nova 

abordagem para prevenção da recaída).  

 

 

 

2007 

 Com base em evidências de estudos randômicos controlados 

(RCTs) o MBCT torna-se reconhecido pelo NICE (National 

Institute for Health and Care Excellence). Mindfulness é um 

tratamento escolhido para as pessoas que sofreram três ou 

mais episódios de depressão. 

 A Google projeta e implementa o Programa EQ Consciente 

"Busca Dentro de Você" envolvendo Daniel Goleman e Jon 

Kabat-Zinn. 

 

 

2008 

 O INSEAD publicou um relatório no qual mostra que, 

quando comparado a um programa de desenvolvimento de 

executivos típico, uma intervenção que inclui coaching e 

mindfulness, oferece uma maior probabilidade dos líderes 

agirem com maior compaixão e responsabilidade social 

corporativa. 

 

 

 

2009 

 A coach líder, Gladeana McMahon, e a professora acadêmica 

e pesquisadora em mindfulness, Dra. Patrizia Collard, 

publicam o primeiro artigo sobre mindfulness e coaching no 

Coaching at Work. 

 Corwin Press (Sage), Michael H Dickmann e Nancy 

Stanford-Blair’s publicam Mindful Leadership – A brain-

based framework. 

 

2010 
 Ed Halliwell faz um relatório seminal para a Mental Health 

Foundation (Fundação de Saúde Mental) como parte de “Be 

Mindful” (Seja Consciente). 

 

 

 

 

2011 

 Michael Chaskalson publica texto seminal sobre aplicações 

de mindfulness para redução estresse no local de trabalho. 

 Dolman e Bond de Ashridge Business School publicam 

artigo intitulado “Mindful Leadership” (Liderança 

Consciente).  

 Mark Williams e Danny Penman publicam o best-seller 

internacional Mindfulness: Finding peace in a frantic world.    

 

2012 
 Juliet Adams, fundador da mindfulnet.org, concebe a 

primeira Conferência de mindfulness no trabalho, realizado 

no Robinson College, Universidade de Cambridge.  



49 
 

 

 

 

 

2013 

 John Kabat-Zinn visita Downing Street e se envolve com o 

Parlamento do Reino Unido. 

 Kogan Page publica texto seminal de Liz Hall: Mindful 

Coaching: How mindfulness can transform your coaching 

practice. 

 Foi fundada a American Association of Mindfulness 

Research. Originalmente de livre acesso aos pesquisadores, 

agora com membros por adesão à base. Aberto para a 

pesquisa de mindfulness mensalmente. 

 

 

 

2014 

 O Mindfulness All-Party Parliamentary Group (MAPPG) 

começa a pesquisa sobre aplicações de mindfulness em 

educação, saúde, local de trabalho e na justiça criminal. 

 Leading Business School e Escola Granfield of Management, 

foram co-anfitriãs, juntamente com mindfulnet.org na 

segunda conferência mindfulness no trabalho. 

 

 

 

 

 

 

2015 

 Primeiro texto acadêmico: Mindfulness at Work: 

Foundations, research an application, publicado pela 

Cambridge University Press. 

 Publicado o livro: Mindfulness at Work Pocketbook foi 

publicado.  

 Ocorreu a terceira (agora já internacional) Mindfulness at 

Work Conference realizada em Londres, co-organizado por 

mindfulnet.org e Granfield. 

 Relatórios foram publicados por MAPPG (Mindfulness All –

Party Parliamentary Group). 

 Ocorreu a First Systematic Review Published para explorar 

o papel do mindfulness na condução de transformação 

organizacional (Aviles e Dent, 2015). 

 Primeiro artigo sobre mindfulness no trabalho publicado no 

Journal of Industrial and Organizational Psychology 

(Hyland, Lee e Mills, 2015).  

Figura 6 - Do Budismo para os negócios: marcos principais na transição da 

Mindfulness - Clarke, C.M (2016). 

 

 As evidências a respeito dos bons resultados de mindfulness 

estão relacionados aos impactos na cognição, emoção, comportamento e 

fisiologia como também ligados aos resultados no desempenho, nos 
relacionamentos, da reatividade emocional reduzida e tom emocional 

mais positivo no local de trabalho. 

Mesmo com todos os resultados potencialmente explorados, 

investigados e aplicados por exemplo, em escolas e faculdades, Hyland 
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(2015) chama atenção para a importância de se manterem os valores 

fundamentais das estratégias da prática, pois em vários casos, mindfulness 
foi distorcido e implementado em busca de somente objetivos 

corporativos e lucro comercial. O que torna os programas com 

mindfulness um "McMindfulness". Por isso o autor citado recomenda uma 

concepção de mindfulness no trabalho, que evidencie os componentes 

éticos e afetivos baseados em trabalho e aprendizado. 

 

Essas questões, além de importantes, são estimulantes e desafiam 

os pressupostos da ciência da gestão, pois em linhas gerais, mindfulness 

está positivamente associada com o equilíbrio entre o trabalho e a vida 

pessoal, por isso a satisfação e o desempenho no trabalho podem afetar 

os processos que dependem de relações de trabalho eficazes (Good et al., 

2014).  

Em consonância com os estudos e pesquisas sobre práticas de 

mindfulness em organizações de trabalho, esta pesquisa segue o mesmo 

propósito, o de observar de forma empírica os resultados das práticas de 

mindfulness em organizações de trabalho.  

Desta forma este trabalho teve sua pesquisa em uma organização 

de trabalho. Por isso, como elementos para a composição desta 

dissertação, o próximo item abordará líder, gestor e liderança 

organizacional.  

 

2.4 LÍDER, GESTOR E LIDERANÇA ORGANIZACIONAL, 

CONCEITOS E DIFERENCIAÇÕES.   

Ao investigar o líder, a literatura questiona a explicação de quais 

condições são determinantes na caracterização de quem é o líder, como 

ele executa ou exerce o seu poder, quais são os níveis em que o líder 

influencia os liderados ou é por estes influenciado e também em que 

medida o líder ou os liderados são os principais protagonistas dos 

resultados obtidos (Yukl, 1989). 

Embora esta nem sempre reconhecida, considera-se importante 

diferenciar líder e gestor, uma vez que a pesquisa ocorreu dentro de uma 

organização de trabalho e com a evolução dos estudos sobre liderança, 

esta diferenciação já está bastante discutida na literatura.  

Considerando que a gestão não é nem ciência e nem uma profissão, 

mas uma prática aprendida, que precisa ser baseada no contexto ou 

decorrente da experiência, o gestor atua nos planos da informação, das 
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pessoas e das ações. No entanto, tanto liderança como gestão estão 

atreladas a características de um processo que de certa forma influencia 

pessoas para determinado objetivo (Mintzberg, 2010; Northouse, 2013).  

O processo da liderança é semelhante ao do gerenciamento. A 

liderança, por exemplo envolve influência, implica em trabalhar com as 

pessoas, está preocupada com realização efetiva de objetivos assim como 

o gerenciamento está para todos esses processos também. No entanto, 

liderança também difere de gestão pois os estudos da liderança remontam 

a Aristóteles e a gestão surgiu próximo da virada do século 20 com a 

chegada da industrialização, para organizar de forma eficiente as 

organizações de trabalho (Northouse, 2013).  

Existe a possibilidade clara de alguém ser líder sem ser gestor e da 

mesma forma, alguém ser gestor sem ser líder. O grau de diferença entre 

as áreas reside na discussão da literatura pois   alguns autores consideram 

liderança um conceito mais abrangente que o conceito de gestão e outros 

veem a gestão mais ampla do que a liderança (Yukl, 1989).  

Apesar de gestão e liderança se aproximarem muito, a liderança 

ocorre independente de uma estrutura organizacional, ela só acontece 

quando há uma influência sobre os seguidores ou liderados, liderança sem 

influência não é liderança (Northouse, 2012) por sua vez, a gestão decorre 

exclusivamente de estruturas formais da organização (Sarsur, 2010).  

Diante deste contexto, neste trabalho considera-se que o conceito 

de líder é dotado de uma diversidade de características que poderão estar 

nas próprias organizações e ou fora delas é, portanto, mais abrangente que 

o de gestor, mas aqui será adotado como algo desejável de ser confluente. 

Apesar da existência de muitas teorias e abordagens que buscam 

definir o significado de liderança, identifica-se em seu contexto, um 

núcleo que caracteriza, especificamente, liderança organizacional.  

Destaca-se aqui por ser interesse particular deste trabalho, como uma 

estrutura formada pelo líder (ou líderes), os liderados e o objetivo comum 

que eles possuem, ou seja, a liderança é definida como uma forma de 

relação interpessoal ancorada no alcance de um objetivo comum do grupo, 

como um fenômeno que ocorre em diversos níveis e momentos da 

organização, o que se chama de natureza multinível da liderança (Bennis, 

2007; Day & Harrison, 2007). 

Este contexto de estudo com natureza multinível, abre 
possibilidade para que a liderança seja estudada e analisada a partir de 

mais de um nível, que pode ser individual, considerando líder e liderado 

quando isolados; diádica considerando a relação entre duas pessoas com 

foco principalmente no líder e no liderado; em grupos ou equipes, consi- 
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derando grupos de indivíduos independentes e que interagem, por 

exemplo o líder e seu grupo de liderados; e ainda coletivamente, 

considerando conjunto de indivíduos maior que um grupo, 

interdependentes, seja por hierarquia ou objetivos comuns tais como 

unidades de negócios estratégicos; áreas meio, departamentos e a 

organização como um todo (Yammarino et al., 2205; Yammarino & 

Dansereau, 2008; Dionne et al., 2014). 

Depois de apresentados os conceitos e diferenciações de líder, 

liderança e liderança organizacional, o item a seguir trará a abordagem de 

estudos a respeito de mindfulness no contexto das organizações de 

trabalho.  

 Após apresentada a base teórica desta dissertação de mestrado, o 

próximo capítulo mostra o caminho metodológico percorrido, os 

fundamentos epistemológicos que nortearam este trabalho e a chegada no 

campo de pesquisa.  
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3 CAMINHO METODOLÓGICO 

Neste capítulo, são apresentados os aspectos metodológicos desta 

pesquisa, seu paradigma dentro dos estudos organizacionais, que 

serviram de base para o desenvolvimento deste trabalho; o tratamento, as 

fases da análise de dados e temática; a abordagem metodológica, o campo 

de estudo, seus participantes, a forma da coleta de dados e finalmente, os 

preceitos éticos desta dissertação.  

3.1 FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS  

 O posicionamento epistemológico deste trabalho foi identificado 

com base no modelo proposto por Burrel & Morgan (1979) e por Morgan 

(1980), que consideram que os estudos organizacionais podem ser 

desenvolvidos por base em quatro paradigmas, que são delineados por 

duas variáveis: quanto à natureza da ciência, com a dualidade subjetivo-

objetivo; quanto à natureza da sociedade, com a visão da mudança radical 

ou da regulação. 

Os quatro paradigmas apontados  por Burrel & Morgan (1979) e 

por Morgan (1980) são: radical-humanista, que representa as pesquisas 

desenvolvidas que possuem por base a perspectiva subjetiva da ciência e 

da sociologia da mudança radical; radical estruturalista, que são as 

pesquisas desenvolvidas baseadas na visão objetiva da ciência e da 

sociologia da mudança radical; funcionalista, orientado na  perspectiva 

objetiva da ciência e na  sociologia da regulação; e, por fim, 

interpretativista, orientado na perspectiva subjetiva da ciência e pela 

sociologia da regulação. 

Desses estudos, o paradigma orientador dessa pesquisa é o 

interpretativista, referente à perspectiva da ciência subjetivista 

observando que a sociedade é compreendida pelo ponto de vista do 

participante da ação mais do que do observador e o tecido das relações 

sociais é colhido por meio das experiências subjetivas e intersubjetivas 

dos indivíduos (Morgan, 1980). 

O paradigma interpretativo, desta pesquisa, prevê que o 

pesquisador faz interpretação do que enxerga, ouve e entende sem separar 

–se das suas origens, história, contextos e entendimentos anteriores. Além 
disso, após liberado um relato da pesquisa, os pesquisadores, os leitores e 

os participantes fazem suas apreciações e interpretações o que cria 

múltiplas visões relacionadas ao tema de estudo (Creswel, 2010). 

 O estudo qualitativo que pode ser descrito com as seguintes carac- 
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terísticas: o ambiente é a fonte direta de dados e o pesquisador o 

instrumento fundamental;  é descritivo e considera que todos os dados da 

realidade são importantes, por isso devem ser analisados de maneira 

integral; o pesquisador transmite as experiências colhidas e as conclusões 

alcançadas na forma escrita; a preocupação do estudo se dá com o próprio 

processo de desenvolvimento deste, acima dos resultados; o significado 

que as pessoas dão às coisas e às suas vidas são a preocupação essencial 

do investigador;  tem um enfoque indutivo na análise de seus dados, 

construindo-se o quadro teórico aos poucos, à medida que há a coleta de 

dados e o seu exame, para então se operar a generalização da análise do 

contexto estudado (Bogdan & Biklen, 2000; Merriam, 2009). 

Existem características diferentes dos estudos qualitativos, no 

entanto, quatro delas são identificadas pela maioria deles como chave 

para a compreensão da natureza da pesquisa qualitativa: o foco está no 

processo, compreensão e significado, o pesquisador é o principal 

instrumento de coleta e análise de dados, o processo é indutivo e o produto 

é ricamente descritivo (Merriam, 2009). 

A pesquisa qualitativa tem como meta observar até onde um 

fenômeno ocorre ou não, busca compreender, interpretar, explicar algum 

fenômeno sem a preocupação de tornar a conclusão amplamente válida 

por sua característica de considerar o individuo como complexo e 

subjetivos (Siebra, 2000).  

Destaca-se como principais nuances da pesquisa qualitativa a não 

preocupação com medidas numéricas, a preocupação em perceber a 

ocorrência do fenômeno, o “como” e o “porquê” ele ocorre. Geralmente 

está relacionada a amostras pequenas, no que se relaciona às informações 

e contempla os aspectos não-conscientes, a essência do fenômeno 

pesquisado e os atributos do mesmo. Essa pesquisa possui duas posturas 

pontuais: a intrapsíquica, que tenta compreender os significados do 

fenômeno e a contextual, na qual busca-se observar e compreender o 

contexto sociocultural, os valores, estilo de vida (Siebra, 2000).   

Nesta pesquisa, busquei compreender a percepção de líderes sobre 

a influência de mindfulness em suas práticas no trabalho a partir do 

cotidiano e práticas de uma organização, localizada na cidade de São 

Paulo, no estado de São Paulo.  

Para isso, o método utilizado nesta pesquisa qualitativa é um 
Estudo de Caso, que se caracteriza como um tipo de estudo no qual existe 

um exame detalhado de um ambiente, de um sujeito ou de uma situação 

em particular. Este método de pesquisa qualitativa aprofunda ocorrências 

de uma determinada organização, tem como dados primários depoimen- 
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tos obtidos por meio de entrevistas. Nesse método, o pesquisador tem 

pouco ou nenhum controle sobre eventos comportamentais que se 

apresentam e tem como foco estudos contemporâneos, estudados em 

contextos reais, especialmente quando não existem claras evidências das 

fronteiras entre o fenômeno e o contexto (Siebra, 2000; Yin, 2015). 

 A escolha dos sujeitos foi intencional, pois os mesmos   

desempenhavam papel de liderança na organização e estão em posições 

chave de liderança. Além disso, foram escolhidos por praticarem 

mindfulness e também por influenciarem a adoção das práticas da mesma, 

conforme critérios adotados neste trabalho. 

 A principal forma de coleta dos dados foi por meio da técnica da 

entrevista narrativa, utilizando uma sugestão de roteiro de entrevista 

semi-estruturada, previamente elaborado (Apêndice E). Para a elaboração 

do roteiro de entrevista, considerou-se essencialmente possibilidades de 

respostas para responder os objetivos dessa dissertação.  

 Este tipo de entrevista mostrou ser um método potencial de 

investigação para este estudo, por ser a narratividade uma forma artesanal 

de comunicar-se com o objetivo de veicular conteúdos em que as 

experiências subjetivas podem ser transmitidas (Muylaert et al., 2014).  

Na investigação, por meio de entrevista narrativa, é importante que 

o entrevistado seja quem primeiro conte sua história. Isso não significa 

que o pesquisador seja silenciado no processo e sim que o entrevistado 

terá o espaço para que conte sua história e ela ganhe a autoridade e a 

validade que a história da pesquisa tem (Connelli & Clandinin, 2016). 

 A narrativa propõe ao pesquisador o desafio de se tornar parte do 

processo ao ouvir em profundidade o que emerge durante a narração e 

deixar que seja atravessado pela singularidade daquele conjunto de 

significações (Callahan & Elliot, 1996).  

No processo de começar a viver a história compartilhada da 

investigação narrativa, eu como pesquisadora, consegui o que a literatura 

indica, a minha intenção foi construir uma relação, na qual, ambas as 

vozes são ouvidas, portanto é uma construção mútua da relação de 

pesquisa (Connelli & Clandinin, 2016).  

As entrevistas narrativas podem ser consideradas representações 

ou interpretações de mundo. Por isso, não estão expostas a julgamentos 

de verdadeiras ou falsas, pois expressam a verdade de um ponto de vista 
em determinado tempo, espaço e contexto sócio-histórico (Jovchelovitch 

& Bauer, 2002). Elas geram histórias e podem ser analisadas de diferentes 

formas após a captação e transcrição dos dados (Lira et al., 2003).  
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Destacam-se como fases principais de uma entrevista narrativa:  

preparação, iniciação, narração central, fase de perguntas, fala conclusiva. 

(Connelli & Clandinin, 2016).  

É importante observar a importância da utilização, por parte do 

pesquisador, de questões exmanentes e imanentes, sendo as primeiras, 

aquelas da pesquisa ou do interesse do pesquisador sobre os temas de 

estudo e as segundas são temas e tópicos trazidos pelo próprio 

participante da entrevista; além disso, o encorajamento não verbal para a 

continuidade da narração se faz necessário, até que os primeiros sinais de 

finalização da narração apareçam. Na parte final da entrevista narrativa, 

após parar a gravação, o pesquisador poderá fazer perguntas do tipo “por 

quê” e anotações imediatas depois da entrevista são aconselháveis.  

(Jovchelovitch & Bauer, 2002).  

No item a seguir, será mostrado os preceitos éticos que 

contornaram esta pesquisa.  

 

3.2 PRECEITOS ÉTICOS   

A presente Dissertação de Mestrado seguiu a resolução do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS) Nº 466/12 e, portanto, foi submetido 

e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos 

(CEPSH) da UFSC tendo como número de CAAE: 

74839717.1.0000.0121. Antes de iniciar a coleta dos dados foi 

formalmente submetida à empresa, uma carta de apresentação e de 

autorização (Apêndice C) para a realização do estudo a partir dos dados 

dos pesquisados. Será destacado que a participação dos sujeitos é de 

caráter voluntário, a pesquisa será apresentada individualmente para cada 

sujeito que aceitar participar, e o aceite será formalizado por meio da 

assinatura do TCLE (Apêndice D).  
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No item 3.3 será mostrado como a análise das informações foram 

trabalhadas nesta pesquisa. 

3.3 ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES  

A análise das informações é um processo contínuo na investigação 

qualitativa que se inicia com a coleta dos dados e finaliza com a redação 

do estudo (Taylor & Bogdan, 1994). Neste momento, inicia-se uma busca 

na qual o pesquisador sabe qual é o problema a pesquisar, já selecionou 

uma amostra, no entanto não sabe ainda o que será descoberto para dar 

sentido aos dados e informações (Merriam, 1998).  

 As entrevistas foram gravadas com o consentimento dos 

entrevistados, o que permitiu não confiar, exclusivamente, nas minhas 

lembranças. A Gravação de entrevistas, facilita a análise dos dados 

(Taylor et al., 2016). 

A análise temática dos dados foi baseada no método de Braun & 

Clarke (2006), que identifica, analisa e reporta a temas com base nos 

dados e/ou informações, um tipo de análise indutiva que identifica, 

analisa e relata padrões. A operacionalização segue para a   familiarização 

com os dados; geração de códigos iniciais; busca por um tema; 

refinamento de um tema; aprimoramento dos temas e análise final e 

redação da pesquisa.  

 Além disso, organiza e descreve o conjunto de dados em ricos 

detalhes. A preocupação nesta fase é utilizar a linguagem como um 

recurso, o que é contado é preservado e reconstruído analiticamente em 

temas gerais.  

Na fase de familiarização com os dados tratei de fazer uma imersão 

nos dados coletados a partir da transcrição das entrevistas, anotações e 

memórias vividas no campo.  Foram adequados os discursos para um 

nível mais formal de linguagem na transcrição sem alterar o sentido do 

que era dito para que haja melhor entendimento na leitura.  Por exemplo: 

“vamo” substituí por “vamos”, “pra” por “para”. Preferi deixar na 

transcrição os três pontos como indicação de pausas na fala e parada para 

reflexão. 

Para a geração de códigos iniciais e temas, utilizei uma planilha de 

Excel na qual agrupei temas de forma ampla baseados no que eu queria 

descobrir a partir da pesquisa e que estavam presentes na sugestão de 

roteiro de entrevista (apêndice E), para responder aos meus objetivos.  Os 

temas relacionados com seus respectivos códigos estão apresentados na 

figura 7:  
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Categorias Subcategorias 

 

 

Mindfulness 

 

 

 Génese da implantação na organização  

 Prática  

 

 

Características de 

liderança 

 

 

 Práticas do líder  

 Relacionamento com a equipe 

 

 

 

Mindfulness – 

influência nas 

práticas de 

liderança? 

 

 

 Percepção da relação entre 

práticas de mindfulness e 

liderança 

Figura 7 – Categorias e Subcategorias 

 

Destaco que minha forma de perceber foi pertinente ao construir 

os códigos e temas, com o intuito de compreender a realidade observada 

a partir de sua própria lógica e modo de funcionamento. No entanto, 

apesar da “vigilância epistemológica”, não deixei de lado totalmente as 

minhas próprias vivências e percepções, pois seria uma pretensão quase 

impossível. Além disso, procurei fazer uma avaliação criteriosa para 

estabelecer os códigos e a frequência com que estavam presentes no texto.  

 

3.4 CONHECENDO A MUNDIPHARMA: CAMPO DE PESQUISA 

O campo a ser escolhido para o desenvolvimento da pesquisa foi 

uma organização de trabalho, do território nacional, na qual mindfulness 

e suas práticas estariam presentes. Para isso, busquei, no Brasil, durante, 

aproximadamente, um ano, organizações de trabalho que mantivessem 

esta prática em seu cotidiano. Seguindo a literatura que diz que o local 

para o desenvolvimento de uma pesquisa, deve ser o mesmo onde 

acontece o fenômeno (Gualda & Hoga, 1997). 
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Em minha busca, eu sabia, que por ser uma prática incipiente no 

Brasil, uma das limitações de meu trabalho seria a baixa quantidade de 

possibilidades e tive a clara percepção de que não seria nada fácil, que 

seria “achar uma agulha no palheiro”. Entretanto, não esmoreci e desde 

que me propus, durante o primeiro ano de mestrado, busquei contato com 

as pessoas do Brasil que falavam do assunto, buscando uma organização 

de trabalho, na qual eu pudesse aplicar minha pesquisa.  

Fiz inúmeras tentativas, reuniões via Skype, com pessoas que 

estavam dando formação em mindfulness pesquisa em matérias em 

revistas de senso comum e entre outras poucas organizações de trabalho 

que iniciavam suas experiências com mindfulness por meio de práticas 

meditativas. No entanto, não obtive respostas de e mails e nem mensagens 

deixadas em outras três organizações de trabalho contatadas.  

Finalmente em 2016 identifiquei um CEO que trouxe para o Brasil, 

vindo da ÁSIA, a prática de mindfulness por meio de práticas meditativas. 

Inicialmente ele implementou numa multinacional para a qual veio 

trabalhar no Brasil. Este CEO esteve em matérias sobre o assunto em 

revistas nacionais e foi considerado um dos pioneiros no Brasil.  

Após muitos contatos, consegui por meio de uma colega e amiga 

da Colômbia, o contato do CEO. A Mundipharma, por meio do seu CEO 

e um ajuda primorosa da sua Secretária Executiva, foi a organização de 

trabalho que abriu a verdadeira possibilidade para que minha pesquisa 

pudesse de fato acontecer.  

Destaco que foram inúmeros telefonemas, contatos via e-mail e 

que vivi inúmeros dias desejando um “sim” que encaixasse agendas 

variadas dos executivos que são extremamente cheias de compromissos.  

A Mundipharma é uma multinacional do setor farmacêutico. 

Possui 65 anos de existência e atualmente está no Brasil, em São Paulo.  

Suas atividades são executadas como uma startup responsável por toda a 

América Latina.  Abrange uma rede de distribuição em cinco continentes, 

dispõe de 8 complexos industriais no mundo, seu atendimento também 

engloba o setor oftalmológico, já atendeu mais de 4 bilhões de pessoas e 

oferece medicamentos e tratamentos especializados com o intuito de 

proporcionar qualidade de vida as pessoas, como por exemplo com dores 

crônicas e oncologia.  

Entre 2007-2015 ampliou seus negócios para seis países, entre eles  
o Brasil.  Iniciou seus trabalhos em 1952, uma empresa fundada pela 

família Sackler nos Estados Unidos. Por isso, atualmente uma das 

premissas desta organização são os relacionamentos comerciais 

duradouros e baseado na confiança com seus clientes, fornecedores e 

distribuidores.  
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Atualmente mantem 115 trabalhadores no Brasil, na América 

Latina com quatro diretorias, sendo finanças, recursos humanos, jurídico   

e qualidade e assuntos regulatórios, responsáveis pelo atendimento de 

legislação vigente para a regulamentação, acompanhamento de produtos 

pós-registro e pós- comercialização. Essas diretorias são responsáveis por 

toda essa região geográfica. A entrevista contemplou estas quatro 

diretorias e o Presidente.  Procurei entrar no campo de forma aberta, 

deixando fluir quais pessoas aceitariam serem entrevistadas. Para minha 

surpresa, cinco delas aceitaram prontamente colaborar com minha 

pesquisa. Dada a escassez de organizações de trabalho e pessoas que 

praticam mindfulness, me senti num universo ampliado com essas cinco 

pessoas, as quais apresento em seus codinomes associados na figura 8. 

Escolhi esses codinomes como uma singela homenagem ao grande 

mistério da existência humana e seu habitat: a Terra com seus elementos. 

A presente pesquisa revela uma subjetividade tal que, não caberia 

dar números aos entrevistados, mas sim um corpo substancioso, um 

sentido.  Os elementos da natureza são a expressão fidedigna da 

subjetividade, de um “vir a ser constante”. Acredito que mindfulness e 
liderança também fazem parte deste “surgimento” deste construcionismo 

da vida em si.  Vejo o elemento humano assim também, renascendo, 

renovando-se a cada dia envolto por um grande mistério.  

 
 

 

      Pessoa 

entrevistada 

 

Cargo que 

ocupa na 

organização 

 

Onde nasceu 

 

Dados 

demográficos 

ESPÍRITO 

HUMANO 

CEO Buenos 

Aires-

Argentina  

Formação: 

contador 

Estado civil: 

casado  

Tempo de 

empresa: 

quatro anos 

 

TERRA 

Diretor de 

Marketing 

Minas gerais 

–Brasil  

Formação: 

Engenheiro 

de produção 

Estado civil: 

casado 
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Tempo de 

empresa: dois 

anos 

 

FOGO 

Diretora de 

Recursos 

Humanos 

São Paulo - 

Brasil 

Formação: 

Engenharia 

química e 

psicodrama 

Estado civil: 

casada 

Tempo de 

empresa: 

quatro anos 

ÁGUA Diretora de 

Legal 
Compliance 

São Paulo - 

Brasil 

Formação: 

Direito 

Estado civil: 

casado 

Tempo de 

empresa: um 

ano 

AR Diretoria de 

Qualidade e 

Assuntos 

Regulatórios 

Andradina - 

Brasil 

Formação: 

Farmácia 

Estado civil: 

casado 

Tempo de 

empresa: dois 

anos 

Figura 8 – Codinomes 

 

O trabalho de pesquisa foi iniciado após autorização da 

Mundipharma, conforme apêndice C e as entrevistas, a pedido deles, 

foram distribuídas ao longo de quatro dias, tiveram duração em média de 

quarenta minutos, o que estava em acordo com a disponibilidade nas 

agendas desses executivos.  

Não posso deixar de registrar o momento de entrada, meu   

primeiro dia de campo, tive um momento especial: cheguei na recepção e 

num momento mindfulness, meditativo, me situei exatamente em qual 
fase eu estava de minha pesquisa de mestrado. Senti uma alegria enorme 

em poder estar ali materializando, de certa forma, o projeto apresentado 

à banca anteriormente. Foi realmente um momento de ampliação de 

minha consciência quanto ao meu papel de pesquisadora.  
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Fui de Florianópolis para São Paulo, um dia antes do início das 

entrevistas. A primeira entrevista estava agendada para dia 04 de julho de 

2017, às 9h e seria com o CEO.  Cheguei no dia e hora marcada para a 

entrevista, fui recebida na recepção pela Secretária Executiva da 

Presidência que, como já disse, foi uma das pessoas chaves em todo o 

processo, desde os primeiros contatos até a chegada da primeira entrevista. 

Demonstrei minha alegria ao vê-la e, essencialmente por ter tido a 

oportunidade de conhecê-la pessoalmente.  

Confesso que uma certa ansiedade por causa do desconhecido 

tomou conta de mim na sala da recepção.  Tive medo que o gravador não 

funcionasse, que a bateria acabasse, que eu esquecesse de passar para o 

e-mail a gravação e assim por diante. Passados estes entraves técnicos e 

emocionais, me mantive razoavelmente bem, procurei observar o 

ambiente, me situar um pouco no contexto.  

Após aguardar breves minutos, fui informada, via secretária 

executiva, de que haviam adequado a agenda devido uma gripe fortíssima 

no CEO. Então a   entrevista com ele, ficou para o dia seguinte. Fiquei 

surpresa com o ocorrido, um pouco tensa inicialmente, mas, tenho a 

crença de que nada é por acaso e para aproveitar o tempo, consegui 

encaixar com a Secretária, com outros dois executivos naquele mesmo 

dia.  

Com o início das entrevistas, me determinei a ter foco e voltei 

minha atenção para o campo de pesquisa com todos os elementos de uma 

pesquisa qualitativa.  

Após ter apresentado o caminho metodológico, apresento no 

próximo capítulo resultados do trabalho do campo que contém tratamento 

e análise das informações, um resgate da história de como mindfulness 

chegou na Mundipharma.  

 



63 
 

4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO RESULTADOS DO 

TRABALHO NO CAMPO DE PESQUISA 

 

Depois de descrever sobre o caminho metodológico deste trabalho,  

chega o momento de apresentar os resultados advindos da estada no 

campo. A intenção aqui é estabelecer, relações entre a teoria e resultados 

da pesquisa, a partir dos objetivos desta dissertação.  

Para isso, este capítulo é composto por três sessões: caracterização 

das práticas de mindfulness, por meio das práticas meditativas na 

Mundipharma; práticas de líderes, caracterizando os estilos de liderança, 

relação com a equipe e o que é ser líder; percepção sobre influência de 

mindfulness nas práticas de liderança.  

 

 

4.1 CARACTERIZACAO DE MINDFULNESS  

Compartilhando a história de como mindfulness chegou na Mundipharma  

 

A análise das informações será iniciada com a origem de 

mindfulness nesta organização, como forma de melhor entendimento e 

desenvolvimento de minha pesquisa e como elemento de enriquecimento 

da minha estada em campo e nos resultados deste trabalho. 

Os relatos de todos os entrevistados abordaram a prática de 

mindfulness em seus cotidianos, por meio da meditação. Alguns citaram 

a meditação transcendental outros apenas meditação para se chegar a 

mindfulness.  

Inicialmente, apresenta-se um relato histórico de como 

mindfulness, por meio de práticas meditativas, foi conhecido e 

posteriormente trazido ao Brasil, conforme relata o entrevistado Espírito 

Humano.   

 

 
 (...) eu, pessoalmente tive umas experiências pessoais na 

Ásia, uma delas foi na Índia. Quando eu era presidente da empresa 

na Ásia. Eu ia todo mês para Mumbai, China e Barola.  É um lugar 

que fica duas “horas” de calor, uma coisa assim. Parece ser o sertão 

da Bahia. Entrei numa fábrica de duzentos e cinquenta operários. O 

Diretor da fábrica permitia fazer meditação e yoga todos os dias. E 

durante dois anos, essa fábrica teve melhor produtividade de todas 
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as fábricas similares na Ásia e não teve nenhuma ausência 

injustificada por dois anos. Ah, você via que o ambiente era 

diferente e falando agora, era um lugar bem pobre, bem carente em 

engenharia industrial. Não era uma coisa sofisticada, financeira, era 

uma coisa bem básica e as pessoas trabalhavam bem, tinham um 

bom ambiente, não tinham faltas e a produtividade era muito 

diferente. Aí eu comecei a me interiorizar, informar, quis fazer 

meditação lá, mas tem muitas meditações com contexto religioso e 

tentei, mas isso é muito difícil, pois precisa de uma concentração, 

atingir objetivos. Até que cheguei aqui e por recomendação de uma 

amiga fui procurar outra amiga e ela me disse por que você não tenta  

ver a meditação transcendental, né? e aí  com um volume de trabalho, 

estresse, e fui no centro de meditação aqui de São Paulo,  na 

República do livro e ai o que eu gostei,  é que a meditação 

transcendental  não tem que atingir nenhum objetivo, é um exercício 

de vinte minutos  onde você aceita o fato de que a mente não para,  

que tem pensamento constante, e no mundo você vai falar, vamos 

meditar? Não vou conseguir deixar minha mente em branco, não vou 

conseguir me focar na respiração, não vou conseguir me focar no 

terceiro olho...tinha naquela época uma empresa só no Brasil a 

Pharmaquímica. E aí eu trouxe a palestra para a empresa. 

 

O histórico de como mindfulness e as práticas meditativas 

chegaram na Mundipharma, conforme relatado por Espírito Humano, por 

meio de uma experiência, em uma fábrica na Ásia, em que duzentos e 

cinquenta operários meditavam e praticavam yoga diariamente.  O campo 

teórico se aproxima uma vez que o meio para mindfulness, está associada a 

uma prática meditativa, originária nas filosofias espirituais do Oriente e 

estão associadas a um bem-estar mental, emocional e físico (Shapiro, 

Schwartz & Santerre, 2005; Walsh & Shapiro, 2006).  

Neste resgate do histórico, apenas Espírito Humano narrou sobre o 

como mindfulness, por meio das práticas meditativas, chegou na 

Mundipharma. Desta forma, não foram colocadas as falas das demais 

pessoas entrevistadas.  

 

Caracterização da prática de mindfulness na organização 

 

Na medida que as entrevistas avançavam foi possível identificar 

nas falas inúmeras respostas para os meus questionamentos iniciais desta 

pesquisa; como, por exemplo, qual era o contexto, de que forma a prática 

de mindfulness acontecia na Mundipharma. O relato das entrevistadas 

Terra e Ar colabora para esta questão. 
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(...) e também a questão da meditação junta vinte pessoas na 

sala, todo mundo, tem esse lado também, que te coloca junto 

a todos, é o momento que dá uma parada geral. Assim tem o 

momento meditação e também o social da meditação.   

Normalmente são dois períodos de meia hora, um pela manhã 

e outro pela tarde. Normalmente usamos a sala grande de 

reunião ou a varanda lá fora. Aquilo ali agora ficou até uma 

sala de reunião. Então a gente usa em horários pré-definidos 

e aí tem uns mais incentivados do que outros daí passa o 

pessoal passa rebocando as pessoas (Entrevistada Terra). 

(...) e a partir daí a gente tem vinte minutos todo dia. 

20 min pela manhã e pela tarde que a gente pode meditar aqui 

na empresa que eu acho que assim é um benefício incrível. 

Nenhuma empresa tem isso. Você para meditar.  Todos que 

quiserem param. A princípio tinham duas turmas de manhã 

que era logo as 8h e depois 9h30 e duas à tarde 15h30 e 17h 

(Entrevistada Ar). 

 

 

As entrevistadas Terra e Ar em suas expressões, aproximam-se das 

concepções contemporâneas sobre mindfulness, com intervenções, em 

organizações de trabalho, envolvendo práticas meditativas (Kabat-Zinn, 

2003, Langer, 2004).  
Após um pequeno resgate histórico, a caracterização da prática de 

mindfulness na organização, próxima sessão tratará de caracterizar os 

estilos de lideranças das pessoas entrevistadas.  

 

4.2 CARACTERIZANDO ESTILOS DE LIDERANÇAS 

Relação com a equipe e o que é ser líder  
 

Nesta sessão, para termos de esclarecimento, a utilização de falas 

transcritas com característica alongadas tem a intenção de demonstrar 

para o leitor que já possui proximidade com os temas mindfulness e 

liderança, a riqueza dos detalhes e as evidências na aproximação entre a 

literatura e as narrativas referentes aos temas. 

Da mesma forma, para os leitores que não possuem familiaridade 

com os temas, as narrativas poderão ser uma fonte de conhecimento no 
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que diz respeito a percepções de lideranças em suas práticas no trabalho 

e no tratamento com suas equipes.    

Na medida em que as narrativas das pessoas entrevistadas 

aconteciam suas práticas e estilo de liderança cotidiana ficavam evidentes, 

assim como os valores e crenças cultivados por elas.  

  

 
(...) até pelo meu estilo. Sou uma pessoa muito de 

relacionamento, de conversar, de sentar, de ver como é que 

faz, de envolver todo mundo. (Entrevistada Terra). 

A perspectiva da liderança relacional é caraterizada na fala do 

entrevistado Terra, uma vez que tem um efeito de interatividade que não 

está centrada no indivíduo, pelo contrário, é construída a partir das 

relações interpessoais (Uhl-Bien, 2006).   

 

 
(...), mas eu não era feliz lá na Ásia. Um negócio 

pouco, nada humano. Também é uma forma de altruísmo. 

Eu também quero cuidar de você. Então as pessoas 

agradecem isso de uma maneira ou outra. (...)eu acredito 

que você tem que fazer as coisas de maneira tal que seja o 

momento que for, se eu morrer hoje pelo menos vou morrer 

feliz pois estou fazendo uma coisa que vale a pena viver 

que deixa, sei lá, que tem impacto em algumas pessoas que 

lembram de você.  Só que nem sempre é possível né? 

(Espírito Humano). 

 

O entrevistado Espírito Humano demonstra características de 

mindful leaders, no sentido de estar focado nas pessoas e de que forma 

elas poderão afetar o futuro da organização, está envolvido e seu 

engajamento pode ser um exemplo para os outros seguirem; e de líder 

autêntico ao se aproximar da literatura com uma concepção do seu próprio 

eu (self) e que busca inspirar seus liderados, para que eles também 

busquem a autenticidade pessoal (Bass & Steidlmeier, 1999). 

 
 

(...) há pouco tempo atrás, houve uma pessoa que 

dividiu comigo uma frase que eu achei aquilo fantástico: 

que é que a gente pudesse deitar todos os dias à noite na 

cama e dizer assim: "Senhor obrigada pelo dia de hoje. Me 

dê em dobro de tudo aquilo que eu entreguei no dia de hoje! 

Então eu achei, então é muito intenso, é muito forte, é 
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muito desafiador a gente tá sempre preparada para fazer o 

bem, né? e fazer o bem não significa fazer tudo que os 

outros querem, mas si você trazer orientação, você trazer 

de repente um questionamento que faça a pessoa refletir. 

Enfim é algo muito legal! Então esta frase mexeu muito 

comigo, é algo muito recente, mas mexeu muito comigo. 

Porque eu tenho a certeza de que eu só fiz o bem 

durante o dia. Que eu não puxei o tapete de ninguém, que 

eu fui gentil, que eu agradeci, né? Acho que exercitar a 

gratidão também, do muito obrigado, com um candidato, 

com a pessoa que te ajuda em casa, com o frentista do posto 

é muito bom. (Entrevistada Fogo).  

(...) eu fiz uma pós-graduação de gestão de pessoas 

na UNICAMP. Então é bem legal. É bem bacana.  Ele é 

bem focado em autoconhecimento. Então para você ser um 

líder melhor, você tem que ser uma pessoa melhor. 

(Entrevistada Ar).  

  

 As entrevistadas Fogo e Ar, em suas narrativas, demonstram 

valores e características apontadas em estudos, das lideranças autêntica, 

relacional e transformacional. O comportamento na liderança autêntica se 

identifica-se a promoção de um clima ético positivo que visa o incremento 

da autoconsciência, autorreflexão na qual são destacados seus valores, 

objetivos de vida, compreensão de si mesmo, o que reflete na tomada de 

decisões e ações (Walumbwa et al., 2008; Gardner et al., 2005). Da 

mesma forma, o líder autêntico contempla um processo relacional entre 

os líderes e seguidores em que há reciprocidade e um afeta o outro (Chan, 

2005; Shamir & Eilam, 2005; Eagly, 2005).  

 Na liderança transformacional o líder promove uma motivação 

inspiradora, inspira e gera entusiasmo em seus liderados para que   

possam agir com novas ideias e novos meios de fazer as coisas. (Bass, 

1985; Bass & Avolio, 1990). Por sua vez a forma de liderança relacional, 

dá atenção aos múltiplos significados e perspectivas que emergem 

continuamente. Nela o processo de se relacionar é construtivo em curso, 

nunca finalizado (Uhl-Bien, 2006).  

 Seguindo com a entrevistada Água:  

 
(…) fui para índia em fevereiro, eu pratico yoga já 

faz muito tempo e voltei da Índia determinada a me dedicar 

com mais seriedade para o yoga e aí as coisas aconteceram.  

Assim, eu voltei com essa ideia uma semana depois eu 

fiquei sabendo que este estúdio estava à venda. No dia 
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seguinte eu comecei a negociar e fechei o negócio com ele 

super-rápido. Então agora eu me divido né eu tenho aqui 

eu as vezes vou para lá na hora do almoço à noite eu vou 

para todos os dias. Yoga eu acho que é muito 

autoconhecimento. As interações humanas eu vejo muito 

deterioradas recentemente. Eu acho que é um pouco dessa 

falta de olhar para dentro de si, olhar para o outro, de uma 

forma mais amena então eu vejo isso. Eu passo muito por 

isso aqui. Eu vejo muito essa dinâmica que é muito ruim e 

é comportamental. Eu acho que é porque as pessoas não 

param para olhar um pouco para dentro e buscar esse 

equilíbrio. (Entrevistada Água). 

 

 O interesse por olhar o outro, olhar para si da entrevistada Água, 

demonstra uma característica da liderança mindful leadership que apesar 

de ainda com estudos incipientes corresponde a um processo 

compartilhado, mediado por um estado de plena consciência do líder 

sobre si mesmo, sobre os demais e sobre o entorno, no tempo presente 

(Günther et al., 2014). Além disso, a entrevistada demonstra, por meio 

dos seus interesses e valores, a busca por estar mentalmente consciente, 

autoconsciente por meio da prática do yoga, desenvolvendo-se 

combinando a sabedoria oriental sobre a mente (Dickmann & Stanford-

Blair, 2009). Dado o contato dela com esses valores, a diretora abriu um 

negócio relacionado a meditação e yoga, o que demonstra seu interesse 

no contexto organizacional e pessoal.  

 

 
(...) sou contador, não sei, eu fiz sucesso. Eu acho 

que é fome quando você tem fome não tem pão duro eu sei 

lá, eu acredito que você tem que fazer as coisas de maneira 

que seja o momento que for, se eu morro hoje pelo menos 

vou morrer feliz, que estou fazendo a coisa que vale a pena 

viver que deixa sei lá, que tem impacto em algumas pessoas 

que te lembram só que nem sempre isso é possível né? 

mesmo aqui, com pouco tempo e com uma situação difícil 

econômica, as pessoas têm valorizado algumas coisas. Eu 

acho que aqui nós estamos na etapa inicial de construir uma 

empresa, uma identidade uma cultura, uma filosofia, ah e 

leva um tempo isso né? ... Tem pediatras as coisas que 

fizemos na Mead Johnson nos últimos sete anos mudaram 

a pediatria no Brasil (...) tem umas coisas que fizemos na 

pediatria de valorizar a pediatria, a educação médica 
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pediatra de uma maneira mais robusta e próxima. Eu sei lá, 

não sei como definir isso aí, mas eu acho que tem a ver com 

o universo (...) eu até agora sou o único presidente na 

pediatria conhecido pelos pediatras... o que a gente faz 

estando acessível ou a mania das pessoas que estão na 

minha cadeira por motivos óbvios as vezes tamanho muitas 

vezes de afastam e ficam num pedestal. Eu não gosto. Eu 

gosto de estar perto. De liderar por exemplo se você 

pergunta por aí, todo mundo sabe quem sou eu. 

 

(...) o que é ser líder? Ah é olha, para resumir numa 

frase é acreditar no que você fala e no que faz. Se você 

acredita no que você fala, você age com convicção do que 

você está fazendo. E as pessoas percebem isso na hora. Se 

você é líder de palco e você somente fala o que tem que ser 

feito, mas você não faz o que está falando, você não vive o 

que você transmite ou pede para as pessoas, as pessoas te 

sacam na hora e você perde a credibilidade. Se você 

constantemente fala e faz o que você realmente acredita e 

"Walk the Talk ", termo em inglês - dizer o que vai fazer e, 

de fato, fazer valer o que disse. Se você falar oh! Vamos 

fazer tal coisa pra companhia vai ser líder, mas você não 

acredita você não tem credibilidade e se você não tem 

credibilidade ,você não consegue liderar então você tem 

que começar a mandar é difícil é um balanço constante , 

nem sempre você  vai conseguir que todas as pessoas 

acreditem o que você  fala,  mas se você conseguir pelo 

menos 10 a 15% do staff fechado  ai então eu não sei de 

novo é não se conformar com a mediocridade,  isso para 

mim  isso  são as duas coisas mais importantes:  walk the 

talk e não se conformar com a mediocridade. E as vezes 

aceitar que erramos, então aí conectando um pouco com a 

meditação, esse tipo de desafio exige muito mais das 

pessoas. De entrega, de compromisso, não só físico, senão 

emocional e profissional. Então se você só exige das 

pessoas, suga, suga e não dá nada para o entorno, as 

pessoas se cansam “puta” eu posso trabalhar numa outra 

empresa, trabalhando menos e me pagam mais. Então este 

tipo de coisas que faz bem para a cabeça, para o ambiente. 

(Espírito Humano).  
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As narrativas do participante Espírito Humano, evidenciam valores 

relativos a felicidade, vida, construção para uma cultura organizacional 

voltada para a meditação, a importância da entrega física, emocional, 

profissional para o trabalho e quando relata a ideia de que se morresse 

hoje deixaria impacto sobre algumas pessoas e que por isso valeria a pena 

viver, demonstra uma particularidade que se relaciona com a mindful 

leadership.   

 Esta relação refere-se   à consciência compartilhada, ao estado de 

interação da mindful leadership e a um estado mindful associado também 

a Psicologia Positiva referente a um funcionamento ou habilidade 

promotora de bem-estar e um estilo de relacionamento que produz maior 

sensibilidade ao ambiente, às experiências, às atividades que se percebe 

ou executa e as forças e virtudes de caráter. (Peterson & Seligman, 2004; 

Trahan, 2010; Seligman, 2011; Niemiec, Rashid & Spinella, 2012). O 

mindful leader segue seu coração e mente (George, 2010).  

Ainda com relação a narrativa do líder Espírito Humano sobre a 

importância de o líder fazer o que fala e ter credibilidade para conseguir 

liderar , do próprio líder acreditar no que fala e no que faz , com convicção, 

de outro lado, se é um líder que apenas “ representa” ser líder, as pessoas 

observam e a credibilidade é perdida  demonstra a compreensão ao ser 

um líder  em consonância com  elementos diretamente ligados ao perfil 

de líder autêntico com seus quatro componentes: autoconsciência, 

perspectiva moral internalizada, processamento equilibrado e 

transparência relacional (Avolio & Gardner, 2005; Gardner, Avolio & 

Walumbwa, 2005). 
 

 

(...) então para você ser um líder melhor, você tem 

que ser uma pessoa melhor e aí eu desde essa época, mais 

ou menos que eu comecei a montar a equipe, sempre eu 

tive uma preocupação em balancear um pouquinho o lado 

técnico e o lado de gestão assim, o lado pessoal. Ao mesmo 

tempo que você balanceia conflitos na equipe, né? Ou inter 

e intra equipes eu acho uma coisa fascinante, assim então 

para mim é uma experiência recente, né de 2015 para cá e 

para mim é assim é fascinante. É a coisa mais difícil que 

tem. Você lidar com as pessoas, é muito mais difícil que 

lidar com a área técnica, mas é a coisa mais gratificante que 

tem.  Então quando você vê assim uma pessoa que tem um 

desempenho legal uma pessoa que se empenhou depois de 

um feedback ah é muito legal, você acompanha o 
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crescimento das pessoas, então é muito legal. Então as 

meninas da minha equipe são também, são pessoas que 

gostam assim, que encaram esse desafio com uma forma 

boa. Não como uma forma:  Nossa! Que bagunça! Onde eu 

fui me meter, porque é um pouco caótico aqui na 

Mundipharma, acho que a gente tem uma coisa muito boa, 

porque realmente a gente tem uma autonomia.  Então 

somos líderes que podemos ser líderes. Para mim ser líder 

é você ser responsável por um lado você tem que atingir os 

objetivos da empresa, tem que buscar manter o foco no 

objetivo estratégico da empresa, então pra onde estamos 

caminhando como empresa, quais as oportunidades de 

negócio, tudo isso e por outro lado, você conseguir 

transmitir isso para as pessoas que vão trabalhar nisso mas 

poupando -as de algumas coisas, filtrar e transmitir isso pra 

elas, de modo que as motive e as manter assim, realmente 

motivadas ao mesmo tempo que você balanceia conflitos 

na equipe, né? Ou inter e intra equipes, eu acho uma coisa 

fascinante.   Eu posso decidir as coisas da minha equipe. É, 

a gente tem bastante, muitos desafios.  Então é muito legal 

porque as coisas não existiam. Não existiam processos, 

procedimentos. Não existia minha área. Foi um desafio de 

pensar mesmo tudo assim.  O que a gente vai fazer. Uma 

construção. Então tem que ter né? Muita responsabilidade 

autonomia e aí né? Trazer pessoas do mesmo perfil. Tem 

que se achar no caos. Construir a partir do caos. (Ar). 

 

Vale destacar que as entrevistadas estão numa posição formal de 

liderança dentro da organização Mundipharma.  Exercendo, inicialmente, 

uma liderança atribuída ao cargo que ocupam. Entretanto, a dinâmica da 

fala de Ar ... “É a coisa mais difícil que tem. Você lidar com as pessoas, 

é muito mais difícil que lidar com a área técnica, mas é a coisa mais 

gratificante que tem...”  E o fato de Ar acompanhar o bom desempenho, 

o crescimento de um colaborador, sendo responsável como líder, buscar 

atingir os objetivos da empresa, manter o foco também no estratégico, em 

todas estas formas de agir com a equipe, percebe-se como liderança, 

possui elementos de influência mútua e a presença de um grupo com 

objetivos em comum, o que segundo Northouse (2013) são elementos que 

compõem a liderança em si.  
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(...) você cumpre as metas que foram estabelecidas 

muitas vezes vai ter que mudar a direção para onde o 

negócio está indo, mas eu acho que tudo isso é muito mais 

um comportamento do que técnica, ou até então eu vejo 

que cada vez mais a minha área é muito técnica é legal 

compliance. É então o trabalho técnico, ele é exigido, mas 

hoje eu vejo que como líder de América Latina e tanto aqui 

também com a minha responsabilidade direta no Brasil, eu 

vejo que hoje eu fico muito mais flutuando em temas 

estratégicos do que sentando, do que redigindo um contrato 

ou negociando um contrato. 

E eu acho que a gente tem muito também, as pessoas, 

olham muito para nós, diretores, líderes e eu acho que se 

espelham muito. Então é muito importante a atitude que 

você tem aqui dentro. Como que você comporta, como que 

você reage aos problemas, então acho que isso eu, pode 

parecer clichê mas acho que é muito verdade assim que 

vem de cima mesmo. Eu acho que a forma que a liderança 

se comporta, ela vai ser capilarizada para a organização. Eu 

acho que esse comportamento, então se você, a liderança 

está comprometida com compliance se a liderança tem uma 

atitude positiva, se ela tem uma atitude ponderada, se ela 

não reage gritando, se ela não reage explodindo, acho que 

isso é capilarizado para a organização.  

É um grupo pequeno, mas a gente tem muita, o 

relacionamento, ele é muito fácil por que eu acho que as 

coisas são colocadas de uma forma muito profissional, 

ponderada e tranquila né, então eu tento ser muito flexível 

com determinadas coisas. (...) Por que eu acho que esse 

equilíbrio é importante. Então ser líder eu acho que tá 

muito mais atrelado a você poder contribuir com temas um 

pouco mais estratégicos a ajudar os meus pares a definir 

qual que é o rumo que a organização vai tomar a mitigar 

problemas a gerenciar crise (Água).   

 

 

A percepção de Água pressupõe um “ser líder” como ativo, que se 

posiciona com seus pares, quando reage aos problemas, quando por 

exemplo, conta que as pessoas a procuram para falar de assuntos inclusive 

fora da própria área dela, sobre seu olhar que considera o lado do outro, 

que tem uma atitude positiva, se ela tem uma atitude ponderada e 

capilariza para a organização. Essas são habilidades para enfrentamento 
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dos conflitos e processos (Ganga & Navarrete, 2013) e ainda que mobiliza 

os liderados para o atingimento de resultados de proveito comum (Heifetz, 

1998).  

 

 
(...) outra coisa que nós fizemos, foi trabalhar com 

a psicologia positiva né?  A gente olha o indivíduo, por 

aquilo que ele tem de melhor e não pelos gaps que ele tem. 

Então aqui é muito gostoso a gente olhar para as pessoas e 

ver aonde eu posso de repente colocar as pessoas 

trabalhando num projeto, por aquilo que elas têm de melhor. 

Então eu pego um analítico e ponho ele que vai requerer 

análise, porque é o que ele sabe fazer de melhor. Então é 

trazer esse olhar também para o positivo, eu acho que 

trouxe um alívio organizacional (Fogo).  

 

 

A entrevistada Fogo faz alusão a práticas de liderança atreladas a 

psicologia positiva, relatando que o colaborador é olhado por aquilo que ele 

tem de melhor e não pelos gaps que ele tem. A procura de Fogo por elevar a 

autoestima coletiva, o esforço com satisfação e a confiança, elevando o 

senso de auto eficácia, presentes nas narrativas dos líderes, envolve 

elementos da liderança carismática (Shamir, House& Arthur, 1993). 

 
 

(...) As pessoas começaram até se enxergar de uma 

maneira diferente e não mais o que que eu estou fazendo 

de errado. E sim o que eu posso fazer melhor com as 

habilidades que eu tenho?  O que que eu faço daqui para a 

frente com a experiência e com bagagem que eu tive 

oportunidade de vivenciar né? Olhando sempre para o 

positivo (...) e aquilo que a gente vai fazer de melhor.  Por 

que os desafios são muitos. Mas acho que o olhar positivo 

trouxe um pouco de serenidade. Dizendo olha, a gente 

agora é olhado diferente. A gente não é olhado pelo que 

deixa de fazer e sim por aquilo que eu tenho de melhor. 

Aonde eu posso contribuir mais? Então as pessoas acabam 

de alguma maneira acolhendo de uma maneira mais intensa 

e ajudando as pessoas a não tropeçar nas pedras que nós já 

conhecemos. 

Eu acho que o líder ele tem que ser a pessoa que 

inspira as pessoas a se desafiarem o tempo inteiro no seu 
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aprimoramento. Quer seja no profissional ou no exercício 

da atividade que ele está fazendo. O líder se coloca como 

parte da equipe. Ele não é alguém que está acima de todo 

mundo, ele está líder. Naquele momento, naquele papel, 

naquela situação ele está líder. Mas essa liderança pode 

mudar quando ele está dentro de um projeto por exemplo e 

ele é participante e tem uma outra pessoa exercendo a 

liderança, por exemplo. Eu acho que o líder é aquele que 

tem que inspirar. Convidar as pessoas a pensar fora da 

caixa. O que que eu posso fazer diferente para agregar 

valor?  O que que funcionou? O que que não funcionou? É 

aquele que precisa reconhecer o positivo e desafiar, é 

aquele que precisa corrigir a rota com respeito sem que a 

pessoa perca o engajamento, perca a autoconfiança. A 

confiança de que ela é capaz. (Fogo). 

 

 Em conjunto as falas de Fogo e Espírito Humano, há uma tentativa, 

uma intenção clara, por parte destas lideranças, de envolverem as equipes 

e os liderados para que haja um objetivo comum entre eles quando 

aparece na narrativa que o líder não é alguém que está acima de todo 

mundo, ele está líder e tem que inspirar e refletir onde poderá agregar 

valor. Nesta característica de objetivo comum, subentende-se a intenção 

de relação líder liderado e um trabalho dos líderes com os liderados em 

direção a um bem comum. Particularmente, a presença deste coletivo para 

um bem comum dá indícios de que não há liderança elitista (Burns, 1978; 

Rost, 1991; Northouse, 2013). 
 

 

(...) Eu sou uma pessoa que gosto muito de trabalhar 

com o time todo e realmente gosto de dividir os louros com 

todo mundo. Sempre levo o grupo todo, acho que foi o meu, 

uma forma que eu encontrei de fazer isso. Cara, mas eu 

quero me cercar de gente boa. Quero mais gente, melhor 

do que eu, melhorar o meu nível, que melhora a minha e o 

grupo que tá ganhando, não sou eu, nem ele 

individualmente. Sabe numa organização, o time de 

marketing que fez isso. Sim é o time de marketing, não é 

um diretor, não é um gerente, não é uma estagiária. É todo 

mundo trabalhou muito e fez. Eu procuro me cercar sempre 

de gente boa, quanto mais eu consegui trazer gente boa, 

quanto mais eu puder pagar e trazer equipes boas, melhor. 
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(...) e tão louco esse negócio de liderança. Mas eu 

vejo muito mais assim e quem me inspira em meus líderes, 

as pessoas que eu tenho como referência na minha vida de 

liderança. Foram pessoas que realmente trazem uma carga 

de conhecimento muito grande né? Isso eu procuro passar 

e procurar ter isso, para poder passar, agregar isso às 

discussões das reuniões é o exemplo né que se dá de como 

conduzir a coisa, da energia boa que você coloca na coisa 

acho que é importante. Isso não tem como, isso é 

transparente.  

 

E acho que ter esta visão e colocar um objetivo do 

negócio em si. É ter uma visão mais para frente. Acho que 

é alinhar todo mundo para que dentro daquele objetivo que 

foi traçado (Terra).  

 

Destacando a parte narrativa de Terra em que se refere ao que a 

inspira num líder, como por exemplo o conhecimento, e por isso, busca e 

procura agregar em reuniões, discussões , transmissão de  energia boa, 

percebe-se que  há um direcionamento da  sua atenção  para os processos 

com um determinado objetivo, suas ações sobre informações e pessoas 

demonstram atitudes de gestores, uma prática aprendida, uma gestão 

decorrente das vivências e aprendizados desses líderes em suas vidas e 

carreiras (Mintzberg, 2010; Northouse, 2013).   

Finalizando esta sessão que envolveu a descoberta da relação dos 

líderes com sua equipe, suas percepções do que é ser líder e a 

caracterização de suas práticas enquanto líder, espero que o leitor tenha 

mergulhado e percebido a representatividade dos sentimentos e 

experiências narrados e a forma como a literatura se aproxima dessas 

vivências. Em continuidade, a próxima sessão tratará de responder: 

mindfulness influência nas práticas de liderança?  

 

4.3 MINDFULNESS INFLUENCIA PRÁTICAS DE LIDERANÇA?  

Nesta sessão, serão apresentadas as verbalizações dos diversos 

sujeitos, bem como suas percepções das entrevistadas sobre a influência 

de mindfulness em suas práticas no trabalho.  
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(...) Mindfulness influencia eu acho que nesta 

questão né? De você conseguir ter um melhor equilíbrio 

interno e aí você estar mais equilibrada, mais calma, mais 

disponível, para lidar com as pessoas. Então apesar de 

todas as pressões de todos os lados, eu acho que a medita- 

ção permite que você tenha um equilíbrio para encarar isso 

sem deixar isso te tirar você, “né” do centro. Ou pelo menos 

minimizar isso, as vezes não tem jeito. Para que você 

consiga absorver isso, não transmitir para equipe, ou 

transmitir de um jeito que assim os motive. 

(...) para mim foi um processo gradual. Foi um pro- 

cesso que no começo foi difícil até então pelo ato da 

meditação em si. Quanto porque eu acho que você se 

aprofunda um pouco assim. Eu acabei ficando um pouco 

mais reclusa um pouco assim... Então eu acabei afundando 

um pouco mais do que eu gostaria e aí depois, aos poucos 

eu fui sentindo os efeitos assim. Para mim o que eu vejo 

mais disposição, na hora de acordar, de dirigir, de vir para 

cá, mais foco, para centrar numa tarefa e concentrar. E eu 

vejo esta mesma questão na equipe também. Eu vejo as 

meninas mais focadas, os relacionamentos também 

melhoram com a meditação, porque dá mais uma 

tranquilidade. Eu tento também conversar com elas para 

trazer para dia a dia quando eu vejo que elas estão 

desfocadas, então, quando tem alguns fatores assim, ah não 

sei, que tiram o equilíbrio, alguma coisa, vamos lembrar da 

meditação. A gente está fazendo para aplicar na vida, então 

eu vejo assim como pessoa essas questões de melhorar o 

foco, trabalhar de forma mais eficiente, me sentir mais 

equilibrada, e que daí eu acho que por consequência acaba 

influenciando na gestão também né? Você ter mais 

consciência assim de si mesmo e dos outros. Então, a 

meditação, o mindfulness é você estar presente aqui neste 

momento agora fazendo isso. (Entrevistada Ar).  

 

 A entrevistada Ar em sua narrativa aproxima as suas práticas de 

mindfulness com as práticas de liderança ao citar o maior equilíbrio 

sentido, um foco melhorado nas tarefas e a influência na gestão, no 

trabalho mais eficiente, no foco, nos relacionamentos (Glomb et al., 2011),  

a melhoria na percepção sobre si e sobre os outros, o estar presente “aqui 

neste momento”, mais disponibilidade, a transmissão para equipe de 

forma motivadora o que vem ao encontro da literatura que  fala sobre o 
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treinamento de mindfulness baseado na curiosidade, e reflexão sobre os 

pensamentos e sentimentos como formas de estabelecer a calma, a 

estabilidade (Siegel, 2007, 215).  

Além disso, a forma como a entrevistada iniciou seu contato com 

mindfulness, por meio da meditação, de maneira gradual, com dificuldade 

pelo processo da meditação em si, uma certa reclusão para depois 

começar a sentir os efeitos no cotidiano, no momento de dirigir, de 

acordar com disposição, é compartilhado na literatura  nos contextos de 

organizações altamente confiáveis, mindfulness é tanto sobre o que as 

pessoas fazem com o que observam quanto sobre a atividade de se 

perceberem (Weick, 2008).  

 

 
(...) isso veio de fora, da minha família e coincidiu 

na companhia. Minha esposa, na primeira gravidez, ela 

voltou a trabalhar e daí a empresa resolveu que ia seguir 

um caminho diferente e ela acabou ficando muito 

desgostosa, e estava na licença maternidade, e foi procurar 

o médico dela, que é um geriatra... uma pessoa que 

acompanha... um clínico geriatra e ele, olhou, olhou os 

exames e puxa você está realmente desregulada aqui, com 

hormônios, com cortisol de estresse e tudo, é, pois é, então 

vamos fazer a prescrição para você. 

Ele é um mega professor da UNIFESP, um médico 

bem-conceituado e prescreveu o curso de meditação para 

ela. Falou: Olha vamos fazer o seguinte: Vamos 

acompanhar dois meses e depois de dois meses você volta 

aqui a gente dá uma reavaliada e ela e esse é o Dr. é uma 

figura. E prescreveu para ela e ela fez o curso e minha 

esposa é gaúcha, alemã é toda metódica. Fez o curso, 

começou a meditar duas vezes ao dia e pau e pau e nem 

precisa comentar né? Dois meses depois ela precisou de 

alguma suplementação. O cortisol, estresse já estava 

regularizado eu gosto de fazer esporte o esporte já me toma 

muito tempo também puxa essa meditação comecei a fazer 

uma meditação, sem fazer o curso que eu fazia com ela, 

com orientação dela eu sentia resultado, mas algo assim eu 

fazia mais esporádico e aí veio essa questão aqui do 

Presidente que trouxe para companhia eu fui um dos 

primeiros, “ah cara” eu tenho relato de casa “cara” e 

funcionou com minha esposa, estou dentro (Terra).  
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Apesar de ser um evento pessoal de Terra não posso deixar de citar, 

por reconhecer parte da literatura em suas colocações, no que diz respeito 

a melhoria dos níveis de estresse na experiência da sua esposa. Tomadas 

em conjunto, as intervenções com práticas de mindfulness mostram-se 

como um caminho para a melhoria dos níveis de estresse e aumento do 

equilíbrio emocional (Lutz et al., 2008; Chiesa et al., 2010a; Chiesa et al., 

2011b).  
 

(...) então eu acho importante, e essas práticas vem 

para te tirar um pouquinho do mundo e fazer você ver a 

situação, né? Então eu acho que as companhias viram isso 

e as pessoas mais que as companhias eu acho que as 

pessoas que coordenam as companhias estão vendo isso, 

que é muito importante tirar a pessoa dali, daquele fogo 

cruzado em alguns momentos, e te dar esse momento para 

você pensar, estabelecer prioridades. Eu acho que é um 

caminho sem volta. Você ganha dois lados, né? Você fica 

muito mais presente em todos os seus ambientes né? 

Quando estou em casa estou em casa, por mais que eu 

esteja conectado no celular, se alguém me ligar se você está 

ali não tem problema, você está ali e quando você está na 

empresa você está sendo produtivo também. E te falo assim 

como exemplo com a meditação, com o apoio da 

companhia com os horários e tudo, você acaba 

conseguindo cumprir e conseguindo focar naquilo que 

você está fazendo. (Entrevistada Terra)  

 

 

Da mesma forma a expressão de  “estar presente”  nos mais 

variados ambientes, em decorrência das práticas meditativas, a intenção 

de experimentar realmente a meditação e mindfulness, a percepção do que 

é realmente importante e prioritário , a produtividade com presença,  o 

foco naquilo que se está fazendo,  a crença de que as companhias estão se 

importando mais com as práticas, a sensação de estar “ganhando” 

demonstram uma forte associação com os estudos que sugerem que 

mindfulness está ligada a um melhor funcionamento no local de trabalho 

(Weick, 2008; Glomb et al., 2011; Hyland, Lee e Mills, 2015).  
 

 

(...) entrei uma fábrica de duzentos e cinquenta 

operários que o Diretor da fábrica permitia fazer meditação 
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e yoga todos os dias. E durante dois anos essa fábrica teve 

melhor produtividade de todas as fábricas similares na Ásia 

e não teve nenhuma ausência injustificada por dois anos. 

Ah, você via que o ambiente era diferente e falando agora 

(...) era um lugar bem pobre, bem carente diferente, em 

engenharia indústria. Não era uma coisa sofisticada, 

financeira, era uma coisa bem básica e as pessoas 

trabalhavam bem, tinham um bom ambiente, não tinham 

faltas e a produtividade era muito diferente e aí eu comecei 

a me interiorizar, informar, ah, tiveram pessoas que se 

interessaram e começamos a facilitar horários, espaços, o 

custo do curso e eu vi que realmente melhora o ambiente. 

O único problema que eu falei, neste ambiente que nós 

estamos, corporativo é difícil ter esta constância, essa 

disciplina ...e normalmente temos um monte de desculpas 

na mão para não fazer, tem uma teleconferência, tenho uma 

apresentação, tenho que viajar, tenho que entregar um 

projeto. Então na Mead Johnson funcionou por um tempo. 

Mas como eu viajava muito e não estava presente, meio 

que foi caindo e isso é um desafio. Aqui temos a facilidade 

do espaço físico. Temos a sala, as pessoas têm onde ir. Na 

Mead não tinha nada disso. Mas se você não está encima 

as pessoas estão ocupadas como se não tivessem tempo. Eu, 

faço religiosamente todo dia. Então eu acho que eu sou 

muito impaciente, eu tenho “fogo no rabo”, mas a 

meditação tem me ajudado bastante a ter um pouco mais de 

paciência. Que diga que não faz milagre também, mas eu 

acho que é por aí. Não é muito complexo. Eu acho que é 

uma questão de princípios, valores, disciplinas e quebrar 

preconceito, mas eu sei lá, eu acho que se você, de novo, 

acredita que o que você está fazendo faz bem para você 

mesmo e para o resto das pessoas. As pessoas trabalham de 

uma maneira mais coerente, harmoniosa, focadas, ah, você 

não precisa impor estas coisas. Mas tem pessoas que 

normalmente, que nunca vão acreditar, outras fazem por 

que o chefe faz e outras porque realmente... eu faço porque 

realmente me faz bem. Se não faço me faz mal. (Espírito 

Humano). 

 

As práticas meditativas trazidas por Espírito Humano como uma 

prática no seu exercício de liderança , na qual a meditação ajuda a ter um 

pouco mais de paciência, apesar de não fazer milagres, e  o exercício da 
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meditação não é muito complexo, e sim é uma questão de princípios, 

valores, disciplinas e quebrar preconceito com a crença de que se está 

fazendo o bem para si e para outras pessoas, facilitando para que as 

pessoas trabalhem de uma maneira mais coerente, harmoniosa, focadas,  

mostra uma tendência de líder consciente que está plenamente com os 

liderados dando-lhes atenção e promovendo por meio de seu próprio nível 

de mindfulness uma poderosa força em seu papel no local de trabalho 

(Reb et al., 2014).  

 Estudos mostram que mindfulness tem bons efeitos na relação da 

liderança e suas relações interpessoais em um local muito importante da 

vida humana que é o local de trabalho, sendo uma poderosa ferramenta 

baseada em formas de meditação e práticas conscientes (Reb et al., 2014; 

Hyland, 2015). 

Além dessas relações, a percepção da entrevistada no relato que 

não era uma “coisa” sofisticada , nem financeiramente rica, era bem 

básica e as pessoas trabalhavam bem, com produtividade, bom ambiente, 

não tinham faltas, e que a partir disso,  começou a  interiorizar, informar  

de que as pessoas trabalham de uma maneira mais coerente, focada e 

harmoniosa a partir das práticas intencionais e meditativas, em 

convergência com a sua experiência pessoal na Ásia; esta associação está 

positivamente ligada  a mindfulness , com a satisfação , desempenho no 

trabalho e relações de trabalho eficazes( Good et al., 2014).   

 

 
(...) nós somos uma startup. Então ainda tem muita 

coisa acontecendo. Tem coisas que ainda estão se 

estabelecendo. Então o equilíbrio para mim e como o tema 

é mindfulness, acho que para mim isso é importante. Com 

as equipes com as quais eu trabalhei eu sempre tentei 

garantir que esse balanço aconteça. mindfulness, ela me 

auxilia, meditação, a prática diária do yoga, são elementos 

para mim que mudaram a minha vida. Então eu tenho uma 

vida absolutamente corrida e estressante, mas eu tenho uma 

rotina de meditação e yoga que acho que me traz assim uma 

certa tranquilidade que é essa loucura que é nosso dia a dia. 

Isso é uma coisa assim que que acho que tem que ser 

propagada no ambiente corporativo. Mesmo assim, mas de 

uma forma genuína né, de não assim traz um programinha 

ai de meditação, não, eu acho que é uma cultura né, é uma 

filosofia de vida.  Eu acho que mindfulness é importante de 

verdade por que eu acho que leva é uma paz de espírito que 
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a gente tem que levar para essa gente tão necessitada que é 

quem tá dentro de uma organização hoje, trabalhando pra 

uma corporação. Se vê que eu acredito que as pessoas hoje 

ficam doentes, as pessoas são afastadas, por que estão com 

síndrome do pânico, estão com estresse, as pessoas as vezes 

tem problemas, criam até um problema doméstico porque 

não conseguem achar um balanço do trabalho com a vida 

pessoal. Então eu acredito mesmo nessa filosofia de vida 

em que você usa determinadas ferramentas para equilibrar 

um pouquinho tudo isso. Eu acho que as pessoas estão 

dando uma pirada assim com isso hoje em dia, aí acabam 

esquecendo de olhar um pouco para dentro né e ver como 

é que as relações humanas estão se desenvolvendo. 

(Entrevistada Água).  

 

Para Água, mindfulness e sua prática funciona como uma filosofia 

de vida e influência nas suas práticas como líder, por exemplo na busca 

por “garantir um balanço” entre a vida pessoal das pessoas da equipe, o 

desejo de trazer a paz para as pessoas tão necessitadas dentro da 

organização de trabalho, a importância de olhar para dentro e ver como 

as relações humanas estão se desenvolvendo.  

A narrativa também demonstra uma preocupação da líder com as 

pessoas que ficam doentes e são afastadas de seus locais de trabalho com 

estresse e com demais problemas trazendo mindfulness, meditação e yoga 

como importantes de serem propagados no ambiente corporativo de 

forma genuína e como um valor organizacional: “... isso é uma coisa 

assim, que eu acho que tem que ser propagada no ambiente corporativo...” 

A literatura mostra que nos últimos anos mindfulness em seu conjunto é 

uma forma efetiva de lidar com uma grande variedade de transtornos 

físicos e psicológicos, como transtornos de humor, ansiedade, prevenção 

de recaída de depressão. (Segal et al., 2002; Witkiewitz et al., 2005; 

Chiesa & Serretti, 2010; Chiesa & Serretti, 2011b; Good et al., 2015).   

Além disso, Água aponta mindfulness como um valor na 

organização e não somente como um acontecimento de gestão, “...um 

programinha aí de meditação...” (...) “Eu acho que é uma cultura né, uma 

filosofia de vida”.  O que está em consonância com estudos de 

Hyland(2015), sobre a importância de não ter um programa de 

mindfulness do tipo “McMindfulness” e sim uma concepção de 

mindfulness no trabalho, que evidencie os componentes éticos e afetivos 
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(...) então seja aqui, ou seja, fora acaba adquirindo 

o hábito de meditar e buscar essa reconstrução interna, esse 

centrar de emoções, centrar de foco na tua capacidade de 

pensar, de reagir é de uma maneira muito mais efetiva. 

Então foi muito positivo fazer isso aqui, então eu acho que 

sim. A meditação traz você, sabe? Coloca isso de lado, foca 

no importante né? resgata se tem algum assunto, não foca 

na “picuinha”, perder tempo com “picuinhas” não vai levar 

a gente a nada. Então eu acho sim que a meditação sim. Ela 

traz um autocontrole, um autoconhecimento, um equilíbrio, 

que faz você como diz o meu filho: “né mamãe quando 

você tiver muito nervosa cheira a flor e apaga a vela”. 

Então cheira a flor e apaga a vela. Porque as coisas são 

muito maiores e a gente tem que dar importância, aquilo 

que é importante dentro de um grau de importância que 

aquele ponto específico demanda e não sub ou super 

valorizar, de maneira que saia do contexto. E não,  eu acho 

que a meditação traz um pouco dessa serenidade, desse 

auto controle que no momento de uma liderança, é muito 

importante quando você precisa dar uma retro alimentação 

positiva, nunca esquecer de valorizar aquilo que as pessoas 

fazem de positivo; ao mesmo tempo que você precisa 

chamar a pessoa para uma correção de rota, você faz isso 

de maneira bem pautada, muito no respeito, encontrando 

aonde estão os talentos daquela pessoa que de repente 

falharam, que de repente ela está usando uso excessivo da 

força que não está permitindo enxergar alternativas pra 

direcionar de uma maneira diferente né? Então acho que a 

meditação ajuda muito isso. (Entrevistada Fogo).  

 

A narrativa de Fogo referente ao  hábito de meditar,  buscar  

reconstrução interna,  centrar de emoções, centrar de foco na tua 

capacidade de pensar, de reagir é de uma maneira muito mais efetiva e a 

associação dessas práticas com a meditação com o autocontrole, 

autoconhecimento, equilíbrio e associa a prática da meditação com 

autocontrole, com autoconhecimento, equilíbrio, e  que no momento da 

prática de liderança se mostra importante no sentido de dar uma retro- 
alimentação positiva, na valorização daquilo que as pessoas fazem de 

positivo, no foco ao que realmente é importante.   

Esta perspectiva envolve   mindfulness ligada à liderança agir com 

maior compaixão e responsabilidade social corporativa, trazendo uma 
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intervenção eficiente para o desenvolvimento de um comportamento 

organizacional positivo (Aiken et al., 2014; Clarke, 2016).     

Termino este capítulo depois de ter mergulhado intensamente nas 

percepções dos líderes entrevistados sobre as práticas de mindfulness 

relacionadas as práticas de liderança, o que foi construído a partir de um 

retorno à teoria na qual, a minha busca foi demonstrar com a base teórica   

a associação das práticas de mindfulness relacionada às percepções reais 

dos líderes entrevistados na Mundipharma.  

 

 Sigo rumo ao fim e no próximo capítulo apresenta-se a discussão, 

trazendo meus achados no campo, considerações, recomendações e 

conclusão. 
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5 CONCLUSÕES, RECOMENDAÇÕES E CONTRIBUIÇOES  

Neste capítulo, são retomados os objetivos desta pesquisa, 

mostrando os meus achados e um pouco de contribuição do trabalho para 

a literatura, os aprendizados, recomendações com sugestões e conclusão.   

 

5.1 DISCUSSÃO DOS ACHADOS NO CAMPO  

Nesta pesquisa, procurei compreender a percepção de líderes de 

uma organização sobre a influência de mindfulness em suas práticas no 

trabalho. Fiz isso por meio de uma pesquisa com entrevistas qualitativas 

narrativas (Connelli & Clandinin, 2016).  

Vivenciei praticamente uma semana de Mundipharma encontrei 

muitas pessoas interessantes dentro da organização, estive livre para 

circular nos ambientes. Os sujeitos pesquisados, no total, foram cinco. Os 

mesmos, desempenhavam papel de liderança na organização e estão em 

posições chave. Além disso, praticam mindfulness, conforme critérios 

adotados neste trabalho. 

 A principal forma de coleta dos dados foi por meio da técnica da 

entrevista narrativa, utilizando uma sugestão de roteiro de entrevista 

semi-estruturada, previamente elaborado.  Este tipo de entrevista mostrou 

ser um método potencial de investigação para este estudo, por ser a 

narratividade uma forma artesanal de comunicar-se com o objetivo de 

veicular conteúdos em que as experiências subjetivas podem ser 

transmitidas (Muylaert et al., 2014).  

As narrativas dos entrevistados e suas percepções me permitiram 

descobrir como mindfulness influência nas práticas de trabalho. Da 

mesma forma, permitiu que eu obtivesse os objetivos específicos: 

Descobrir o histórico sobre a origem, descrevendo o contexto em que 

acontecem as práticas na organização; caracterizar os estilos de liderança 

dos entrevistados e como entendem o que é ser líder além de sua relação 

com as equipes de trabalho e identificar a percepção das entrevistadas, 

sobre a influência das práticas de mindfulness e as práticas de liderança 

no trabalho. 

 Percebi uma mescla entre gestão e liderança nas práticas das   
entrevistadas que também encontra-se expressa na literatura. 

Essencialmente, no que diz respeito às similaridades entre gerenciamento 

e liderança. Os líderes entrevistados estão preocupados efetivamente com  

a realização dos objetivos, assim como, com o gerenciamento dos 

processos. Eles atuam nos planos da informação, das pessoas e das ações. 
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Portanto, apresentam elementos tanto de liderança quanto de gestores em 

suas práticas, pois possuem em comum e centralidade, influenciar as 

pessoas lideradas para determinado objetivo (Mintzberg, 2010; 

Northouse, 2013).  

 A perspectiva de atuação do Presidente, em sua própria 

narrativa e na de seus liderados, trouxe práticas meditativas, a partir de 

uma experiência vivida no Oriente, que intuitivamente, que lhe traria 

benefícios pessoais, enquanto líder da sua própria vida, e organizacionais 

enquanto líder de uma empresa (Roche et al, 2014). 

 A implementação destas práticas, com a intenção de replicar 

esses benefícios aqui, em uma organização brasileira, fez com que 

exercesse uma forte influência para o direcionamento de atitudes nos 

liderados, seus exemplos de vida, sua força para recomeçar a organização, 

suas inovações de liderança envolvem de forma excepcional os liderados. 

Há uma referência ao Presidente, por parte dos diretores, que se aproxima 

de uma liderança carismática (Spangler & Woycke, 1991; Shamir, House 

& Arthur, 1993).  

   Percebi que as pessoas entrevistadas comungam da perspectiva 

da concepção de mindfulness como um produto da meditação (Kabat-

Zinn, 2003; Bishop et al., 2004; Langer, 2014). Esta perspectiva tem sua 

origem na fonte budista (Kabat-Zinn, 1990) e pode se apresentar como 

uma prática intencional que contém elementos como sentar em silêncio, 

perceber o corpo, o ambiente e a respiração com consciência e procura 

cultivar a capacidade de gerenciar a atenção e principalmente cultiva a 

capacidade de trazer uma consciência sustentada sem julgamento (Kabat-

Zinn, 1990, 2003; Shapiro, Schwartz & Santerre, 2005; Walsh & Shapiro, 

2006; Kristeller, 2007).  

 Da mesma forma, a perspectiva dos líderes entrevistados,  de 

forma geral, demonstraram os valores e crenças que permeiam seus 

cotidianos de atuação, tais como: aprimoramento constante por meio do 

autoconhecimento, compaixão, determinação, respeito, envolvimento 

com a organização, com os liderados e seus resultados, motivação, 

conhecimento do negócio, olhar e  atitude positivas (Seligman, 2011) 

sobre si e sobre os outros (Burns, 1978, Bass, 1990; Howell & Avolio, 

1993; Bass & Steidlmeier, 1999; Northouse, 2013).  

Além dessa percepção de todos os líderes entrevistados pressupõe 
um “ser líder” como ativo, que se posiciona com seus pares, possui 

habilidades para enfrentamento dos conflitos e processos (Ganga & 

Navarrete, 2013) e ainda que mobiliza os liderados para o atingimento de 

resultados de proveito comum (Heifetz, 1998).  
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Todos esses elementos, de certa forma criam um sistema de valores e 

crenças que por sua vez criam também uma realidade organizacional 

(Schein, 2006). Esses valores são evidenciados nas narrativas a seguir: 

 

 
  “(...) é a coisa mais difícil que tem você lidar com 

as pessoas, é muito mais difícil que lidar com a área técnica, 

mas é a coisa mais gratificante que tem. Então, quando você 

vê assim, uma pessoa que tem um desempenho legal, uma 

pessoa que se empenhou depois de um feedback, ah é muito 

legal. Você acompanha o crescimento das pessoas”, 

destaca a entrevistada AR. (...)  

 

 ... “Quanto mais eu souber do negócio na ponta, 

mais eu vou conseguir adicionar valor sentada aqui. Porque 

se eu não sei o que eles fazem lá fora, como e que eu posso 

imaginar qualquer coisa que possa fazer a vida deles mais 

fácil né? Então eu acho que esse é o objetivo do RH. É o 

que que eu posso fazer aqui, que vai tornar o dia a dia deles 

no campo mais fácil? Então, eu acho que esse é o objetivo 

do RH.  É o que que eu posso fazer aqui, que vai tornar o 

dia a dia deles no campo mais fácil. O sentimento de 

pertencer a uma organização por mais distante que ele 

esteja, por mais ocasional que seja, estar conosco, possa dar 

certeza de que ele faz parte de uma organização. Então é 

muito isso que eu trabalho com o meu time e que a gente 

procura entregar para a empresa”. (Fogo)  

 

 

 No caso da Mundipharma, eu considero uma realidade 

organizacional inovadora; fica claro nas narrativas que está se criando 

uma cultura, um processo que permite que valores, significados, crenças 

e interpretações sejam compartilhados entre as pessoas (Morgan, 1996).  

Um dos exemplos ícones é o fato da implementação das práticas 

meditativas e das pessoas se interessarem por isso e trazerem como um 

benefício pessoal e coletivo.  

Os líderes entrevistados demonstram esperança e otimismo ao 

expressar suas crenças, percepções, rotinas e equipes. Essas perspectivas, 

se aproximam da liderança autêntica como atributos que fazem parte de 

um comportamento organizacional positivo e que podem representar 

elementos que evidenciam a autenticidade dos líderes (Cameron & 

Dutton, 2003). 
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Destaco também, por uma questão de registro,  

complementaridades a respeito das narrativas os aspectos presentes que 

representam os valores e  características que apareceram no contexto geral 

do texto: Altruísmo, relacionamento, gratidão,  fé,  respeito,  valorização, 

olhar e atitude positivos, felicidade,  autoconfiança ,  autoconhecimento , 

engajamento,  comportamento e habilidade com pessoas,  felicidade,  

diversidade,  inspiração,  paixão,  Compromisso, cultura , diversidade  

aprimoramento, paixão,  determinação,  respeito, aprimoramento,  

envolvimento organizacional, desafio agregador,  motivação,  

conhecimento do negócio, psicologia positiva,  gestão de conflitos,  

relacionamento,  olhar e atitudes positivas, trabalho conjunto,  autonomia 

Consciência de si mesmo, consciência dos outros, foco, equilíbrio,  

mindfulness, meditação, paz, meditação transcendental, tranquilidade,  

presença, escuta, autocontrole, estresse,  paciência, Autenticidade,  

tomada de decisões e trabalho conjunto, liderar pelo exemplo,  

transparência, reconhecimento, tomada de decisão assertiva, desafio 

positivo.  
 

Há uma crença desenvolvida e expressa nas narrativas sobre os 

benefícios de mindfulness e práticas meditativas a partir da própria 

experiência individual dos entrevistados. Esta influência é percebida 

como promotora de saúde, maior foco, calma, capacidade de escuta, 

autoconhecimento, controle do estresse, mitigação de falta de priorização, 

consciência de si mesmo, consciência dos outros, satisfação no trabalho, 

relações mais consistentes, equilíbrio entre a vida pessoal e profissional 

(Kabat-Zinn, 2003; Langer, 2004; Williams et al., 2007; Weick, 2008; 

Reb at al., 2014; Good at al., 2014).  

 Não posso deixar de apontar que existem evidências de uma 

liderança relacional na Mundipharma. Presente nas narrativas dos 

entrevistados por meio das interações com a equipe, decisões, inovações 

no negócio são efetuados e compartilhados por meio dos relacionamentos 

hierárquicos e não hierárquicas (Uhl-Bien, 2006).  

 

 Após a discussão de meus achados no campo, que com certeza 

não se esgotam nos parágrafos acima, dada a tamanha subjetividade das 

vivências e percepções, saliento que foi espantoso verificar a 

aproximação entre a literatura e o que encontrei no campo. Parto nos 

próximos parágrafos para as minhas considerações, sugestões e 

conclusões relacionadas a este trabalho.    
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5.2 MINHAS CONSIDERAÇÕES, SUGESTÕES E CONCLUSÕES 

 

 Confesso que me apaixonei pela pesquisa empírica qualitativa 

subjetiva. Foi uma construção, um amadurecimento gradual interno os 

quais vinculei aos meus valores em toda a caminhada de construção do 

trabalho. A escolha por uma qualitativa com entrevistas narrativas me fez 

mergulhar com profundidade na história dos entrevistados, bem como me 

proporcionou uma empatia e escuta profunda dentro da realidade do 

campo.  

 Aos poucos percebi que não bastava apenas responder as 

minhas perguntas e objetivos, mas que toda construção teria que fazer um 

sentido para mim e para o coletivo, um algo novo que viesse a contribuir 

de fato com a academia e a sociedade em que estou inserida. Percebi, por 

meio das narrativas dos entrevistados que na Mundipharma também há 

uma motivação para que haja sentido nos negócios, na relação com as 

pessoas e haja para além de um trabalho interessante, a expressão das 

necessidades da vida interior por meio de um trabalho com sentido que 

contribui para o todo.  

 A partir desta reflexão que ocupou minha mente desde a minha 

entrada no campo, minha saída e os dias que seguiram até aqui o 

questionamento de “o que” e “onde” existia o principal ponto de contato 

entre eu, a pesquisadora, e o campo de pesquisa.  “Qual” seria a conexão 

“fina” nesta convivência mesmo que rápida e pontual. Descobri então que 

há uma amalgama clara entre mim, as pessoas que me fizeram chegar até 

a minha pesquisa, os líderes entrevistados e a Mundipharma Brasil em si. 

Esta amalgama são os valores espirituais.  

 Mergulhei na literatura em busca de algo que embasasse essa 

minha percepção, até como forma de auto contribuição, auto aprendizado, 

autoconhecimento. Dentre outras fontes, descobri autores, dentro de um 

trabalho de tese de doutorado, e estudos recentes que apontam a 

espiritualidade no trabalho como uma tendência (Konz & Ryan, 1999; 

Ashmos & Duchon, 2000).  

 Alguns elementos ou dimensões retratam e permitem a análise  

da espiritualidade no trabalho, tais como a importância da vida interior 

das pessoas, a necessidade de conexão com outras pessoas, um sentido 

para a vida no trabalho.  

 Como uma primeira conclusão a respeito de minha pesquisa é 

que a Mundipharma possui líderes em consonância com os valores de 

uma expressão da espiritualidade no trabalho. Líderes que buscam um 

significado maior para suas atividades, a expressão dos seus sonhos e 
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desafios internos, suas necessidades da vida interior, e uma preponderante 

disposição para a contribuição com o outro no ambiente de trabalho 

(Ashmos & Duchon, 2000). Há também estudos feitos por Fry, 2003, que 

já aproximam liderança e espiritualidade.  

 Após compartilhar uma das maiores inquietudes sobre o 

significado deste trabalho para mim, concluo que levarei para toda a vida 

este momento enquanto pesquisadora.  

 Este estudo não se esgota. Ao contrário, apesar de ter uma 

pequena parcela de contribuição para estudos empíricos no território 

brasileiro a respeito dos temas mindfulness, líderes e liderança em 

organizações de trabalho, considero-o apenas como uma porta de entrada 

para que outras pesquisas sejam feitas e desenvolvam estes temas de 

forma mais ampla. Especificamente, sugiro estudos com intervenções que 

estejam relacionados a elevação de bem-estar dos trabalhadores, a 

mitigação de processos psicossociais no trabalho, à diminuição do 

estresse e à elevação do quociente espiritual das organizações.  

 Seguindo para uma ampliação dos estudos, podem ser de 

grande valor, intervenções e pesquisas com mindfulness nos mais 

variados níveis e cargos da organização de trabalho, o que poderá resultar 

em estudos propostos com vários e diferentes contextos. Como por 

exemplo, mitigação do sofrimento de pessoas expostas a riscos 

psicossociais negativos, assédio moral, adoecimento advindos do trabalho, 

entre outros. 

Além disso, deixo a sugestão de estudos ligados a mindfulness 

juntamente com as mais variadas temáticas referentes ao trabalho ou às 

organizações de trabalho, como por exemplo: mindfulness, valores 

organizacionais, sentido e significado do trabalho, mindfulness e 

resiliência.  

 Sugiro ainda que as pesquisas neste campo, sigam os caminhos 

das pesquisas qualitativas subjetivas e também com métodos mistos, com 

intervenções utilizando-se das práticas de mindfulness, os quais poderão 

trazer maior riqueza de detalhes e subjetividades que poderão construir 

realidades mais positivas e contribuir com inshigts inovadores para o 

âmbito do mundo do trabalho.  

 Por fim, este trabalho está ligado diretamente com minha 

história de vida e foi um marco nesta trajetória tão valiosa e cheia de 
desafios que é o existir. FIM. 
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APÊNDICES 

 

A: PRECEITOS ÉTICOS 

A presente Dissertação de Mestrado seguiu a resolução do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS) Nº 466/12 e, portanto, foi submetido 

e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos 

(CEPSH) da UFSC tendo como número de CAAE: 

74839717.1.0000.0121. Antes de iniciar a coleta dos dados foi 

formalmente submetida à empresa, uma carta de apresentação e de 

autorização (Apêndice B) para a realização do estudo a partir dos dados 

dos pesquisados. Será destacado que a participação dos sujeitos é de 

caráter voluntário, a pesquisa será apresentada individualmente para cada 

sujeito que aceitar participar, e o aceite será formalizado por meio da 

assinatura do TCLE (Apêndice C) 
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B: CARTA DE APRESENTAÇÃO E AUTORIZAÇÃO 

INSTITUCIONAL 

   

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

PSICOLOGIA 

 

 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO PESQUISA  

 

 

Eu, Vanderleia de Paula Biavati, mestranda do programa de 

pós-graduação em Psicologia da UFSC sob orientação da Prof.ª 

Dra. Suzana da Rosa Tolfo, estou desenvolvendo o projeto de 

dissertação que tem como título: Mindfulness e sua Influência em 

Práticas de Líderes no Trabalho que propõe compreender como os 

líderes de uma organização percebem a influência das práticas de 

mindfulness em seus comportamentos. 

Esta pesquisa será desenvolvida a partir de uma entrevista, 

que terá como objetivo conhecer a percepção do entrevistado a 

respeito dos temas desta pesquisa. 

Dessa forma, venho solicitar-lhe o consentimento para uso 

dos dados obtidos na pesquisa. A participação será voluntária e o 
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funcionário estará protegido pelo Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido e pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSC. A 

participação nessa pesquisa configura-se como uma atividade de 

risco mínimo ao participante, não lhes causando prejuízos.  

Ao concordar em participar da pesquisa, o funcionário 

declarará que está de acordo com os preceitos éticos da pesquisa, 

regido pela normativa 466/12 e por meio do  TCLE está ciente: a) 

da liberdade de participar ou não da pesquisa, bem como do seu 

direito de deixar de participar do estudo, sem que isto traga 

qualquer prejuízo; b) da garantia de receber resposta a qualquer 

dúvida acerca dos procedimentos e outros assuntos relacionados 

com a pesquisa; c) da segurança de que não haverá divulgação de 

dados pessoais e que se manterá o caráter confidencial das 

informações registradas; d) de que as informações fornecidas serão 

arquivadas sem identificação pessoal durante cinco anos, e após 

este período serão apagadas; e) e que está ciente de que eventuais 

riscos aos quais pode estar exposto em decorrência da participação 

na presente pesquisa restringem-se às reflexões acerca da temática 

sobre a qual versará durante a pesquisa. Tais riscos se justificam e 

se anulam diante da importância da pesquisa para o processo de 

produção de conhecimento científico.  

 

Desde já agradecemos,  

 

Florianópolis, 07 de abril de 2017. 
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C: DECLARAÇÃO DA EMPRESA PESQUISADA 
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D: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

PSICOLOGIA 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

Eu, Vanderleia de Paula Biavati e minha Orientadora 

Professora Dra. Suzana da Rosa Tolfo, ambas pesquisadoras da 

Universidade Federal de Santa Catarina, convidamos você a 

participar da pesquisa para elaboração da Dissertação de Mestrado 

intitulada: Mindfulness e sua influência em Práticas de Líderes no 

Trabalho.  

O projeto de dissertação tem como objetivo principal é: 

Compreender como os líderes de uma organização percebem a 

influência das práticas de mindfulness em suas práticas no trabalho. 

E será desenvolvida a partir de uma entrevista.  

A pesquisa será realizada nas dependências da sua empresa 

em local a ser comunicado pela pesquisadora, ou em local a ser 

definido pelo participante, caso não possa comparecer no local 

anteriormente combinado. As entrevistas serão realizadas em 

locais adequados, com privacidade e onde não será permitido 
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interrupções e terão seu áudio gravado.  

Salientamos que não haverá consequências danosas por sua 

participação na pesquisa e o pesquisador responsável, que também 

assina este documento, compromete-se a conduzir a pesquisa de 

acordo com o que preconiza a resolução 466/12 de 12/06/2012, que 

trata dos preceitos éticos e da proteção aos participantes da 

pesquisa.  

O critério de inclusão para participação neste estudo é estar 

ocupando uma posição de líder em sua organização. A sua 

participação neste estudo é voluntária e, se você não quiser mais 

fazer parte da pesquisa, poderá desistir a qualquer momento e 

solicitar que lhe seja devolvido o termo de consentimento livre e 

esclarecido assinado.  

Garantimos o total sigilo aos dados obtidos assegurando que 

o tratamento dos mesmos será realizado dentro dos princípios 

éticos que regem os procedimentos em pesquisa. As informações 

relacionadas ao estudo serão conhecidas apenas pela pesquisadora 

e pelo seu orientador. No entanto, se qualquer informação for 

divulgada em relatório ou publicação, isto será feito de forma 

codificada, para que a sua identidade seja preservada e mantida a 

confidencialidade. As despesas necessárias para a realização da 

pesquisa não são de sua responsabilidade e a sua participação neste 

estudo não será remunerada.  

Esta pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa em Seres Humanos da UFSC (CEPSH). Em 

caso de reclamações referentes aos aspectos éticos da pesquisa 

você deve entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos - CEPSH, localizado no Prédio Reitoria II 

(Edifício Santa Clara), R: Desembargador Vitor Lima, no 222, sala 

401, Trindade, Florianópolis/SC, CEP 88.040400 ou pelo Fone: 

(48) 3721-6094, ou ainda pelo endereço eletrônico: 

cep.propesq@contato.ufsc.br  
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Caso você tenha alguma dúvida ou não queira mais fazer 

parte do estudo, favor entrar em contato pelo e-mail 

positiveway108@gmail.com ou pelo telefone (48) 999811503.  

 

Desde já agradecemos.  

 

 

Dra. Suzana da Roza Tolfo           Vanderleia de Paula Biavati 

Orientadora PPGP/UFSC            Mestranda PPGP/UFSC 
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Eu, ______________________________________ RG n. 

______________, declaro estar ciente de que: Todos os dados 

coletados somente serão utilizados para esta pesquisa e para a 

divulgação acadêmica de seus resultados, sendo que na divulgação 

não serão identificados os nomes dos participantes da pesquisa;  

Eventuais riscos aos quais posso estar exposto (a) em decorrência 

da minha participação na pesquisa limitam-se à reflexão acerca da 

temática sobre a qual versarei durante as entrevistas, e esses riscos 

se justificam e se anulam diante da importância da pesquisa para 

o processo de produção de conhecimento científico;  

Fui esclarecido (a) sobre os procedimentos desta pesquisa e de que 

se eu tiver dúvidas em relação a ela, aos seus procedimentos, 

riscos ou benefícios, tenho o direito de contatar a pesquisadora a 

qualquer momento visando esclarecimentos;  

Posso me recusar a participar da pesquisa ou retirar meu 

consentimento em qualquer fase de sua realização, sem 

penalização de ordem alguma;  

Não terei qualquer custo em decorrência da participação na 

pesquisa e que também não serei remunerado por participar da 

mesma;  

Os benefícios advindos deste estudo serão em termos de produção 

de conhecimento sobre a temática: mindfulness e liderança em 

organizações de trabalho.  
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Declaro que recebi assinei e rubriquei duas cópias deste Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, uma que ficará comigo e outra 

será entregue ao pesquisador responsável pela pesquisa.  

Declaro também, que me foi dada a oportunidade de ler e 

esclarecer todas as dúvidas.  

Desse modo, livre e esclarecido, consinto em participar da 

pesquisa intitulada: Mindfulness e sua Influência em Práticas de 

Líderes no Trabalho e autorizo que meus dados, exceto meu nome, 

telefone e e-mail sejam utilizados na sua realização e divulgação. 

 

____________________, ___de____________ de 2017. 
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E: SUGESTÃO DE ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 Conte-me como Mindfulness entrou em sua vida.  

 Como foi o início da sua carreira nesta organização? 

 O que é esperado de um líder na organização na qual você 

trabalha?  

 O que é ser líder para você? 

 Que atividades são oferecidas na organização para o 

desenvolvimento de líderes?  

 Quais atividades você desenvolve na organização?  

 Você considera que as práticas de mindfulness influenciam 

em seu grau de empatia?  

 Conte sobre as suas práticas de meditação mindfulness. 

 Você considera que seus comportamentos como líder no 

trabalho são planejados, totalmente intuitivos ou por demandas? 

 Você busca outras atividades por iniciativa própria ligadas a 

meditação?  

 Como você percebe relações entre práticas de mindfulness e 

suas práticas de líder?  

 


