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Resumo
Uma mudança na mentalidade na gestão das organizações pode colocar seu capital humano em
destaque. Nenhuma organização chega ao sucesso se não tiver pessoas satisfeitas e felizes trabalhando
para ela. O fator humano tem sido considerado o grande diferencial das empresas no decorrer dos
últimos anos. O presente trabalho tem por objetivo avaliar o quanto os gestores de uma instituição
financeira exercem a generosidade em seu cotidiano organizacional A abordagem utilizada para a
realização desta pesquisa se dará de forma qualitativa. O instrumento foi um questionário aplicado a
40 colaboradores da instituição e o processamento dos dados foi obtido por meio de Planilhas do
software Excel, para calcular o percentual, bem como para elaborar os gráficos. Os resultados
apontaram que a organização examinada pouco se conhece sobre a expressão generosidade
sustentável, e de acordo com as discussões apresentadas, percebe-se que a falta de compreensão do
contexto que envolve a sustentabilidade empresarial incorporada a generosidade ainda dificulta o
desenvolvimento e a valorização do capital humano da empresa. Este artigo contribuiu para um
melhor entendimento, no tocante a sustentabilidade generosa aplicada às empresas do ramo financeiro,
contribuiu para o entendimento da importância de mudanças pelo viés da generosidade como fator de
sustentabilidade empresarial.
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1 Introdução
Este artigo tem como foco a gestão organizacional no setor bancário, evidenciando a importância do
termo generosidade como fator de sustentabilidade para a empresa, uma vez que, as instituições
financeiras têm grande relevância no desenvolvimento social e econômico de um país, promovendo
melhorias para a sociedade como um todo.
Um dos principais desafios que as organizações enfrentam é a permanência no mercado, sendo que, as
instituições bancárias vêm sofrendo inúmeras transformações devido à introdução de novas
tecnologias, o aumento da competitividade, as influências macroeconômicas e sustentáveis.
Nesse contexto, é necessária a importância do estudo da gestão organizacional, pois a mesma cresce
na medida em que se constitui ferramenta valiosa para a compreensão da dinâmica de uma
organização, uma vez que, a cultura corporativa assume papel relevante no cenário atual da
sustentabilidade atrelado a performance do capital humano empresarial.
Segundo Chiavenato (1999), o papel da gestão nas organizações tem sofrido alterações ao longo do
tempo, sobretudo para acompanhar as mudanças competitivas ocorridas no mundo corporativo durante
o século XX e no século XXI. As eras corporativas anteriores – industrialização clássica, neoclássica,
e a era da informação, trouxeram diferentes abordagens de como lidar com pessoas dentro das
organizações.
Neste sentido, o objetivo principal foi avaliar o quanto os gestores de uma instituição financeira
exercem a generosidade em seu cotidiano organizacional,diante do mercado financeiro nacional e os
principais impactos que a gestão organizacional exerce no comportamento humano.
A escolha do tema justifica-se pela necessidade de adotar mecanismos que visem desenvolver e
valorizar o capital humano dentro do setor bancário, pois a questão da generosidade vem exercendo
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influência no comportamento humano em todas as organizações, isto é, produz comportamentos
sustentáveis que podem contribuir para o alcance tantos dos objetivos da organização como os dos
colaboradores.
Diante dessas considerações, esse artigo respondeu a seguinte questão: quanto os gestores de uma
instituição financeira exercem a generosidade em seu cotidiano organizacional?
2 Generosidade
Segundo a Bíblia (1980), a expressão generosidade ordena que se pratique o bem e sejam ricos em
boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, os seres humanos devem acumular um tesouro
para si mesmo, um firme fundamento para a era posterior, assim alcançarão a verdadeira generosidade
mútua.
Para Descartes (2008), a generosidade, pode ser entendida como sendo o reconhecimento e
valorização do próprio eu e que ao mesmo tempo passa a ser um conceito de intervenção entre a
vontade e o entendimento.
Ser generoso pode ser compreendido por prestar atenção no outro por ouvir com atenção suas idéias,
ou seja, a arte de ouvir significa ter tolerância com o outro, e não apenas escutar quem está ao lado ou
acompanhar o raciocínio de alguém, para ser generoso é preciso perceber, compreender e,
principalmente, respeitar opiniões divergentes (DA MATTA, 2013).
Segundo Stuart (2012), a expressão generosidade também pode ser caracterizada como empatia. É a
habilidade de lidar com as emoções alheias, ou ainda, a arte de sair do egocentrismo de um mundo
solitário e entrar num mundo solidário, exercendo dessa forma a tolerância e a generosidade.A
generosidade pode ser interpretada e aderida a várias formas, e dentre elas a generosidade corporativa,
a qual pode ser entendida como sendo o compartilhamento com gratuito de seu aprendizado, seu
conhecimento, suas patentes, sua força e seus recursos em nome de interesses que ultrapassam os
limites da empresa (RUCHEL, 2010).
Pode-se considerar que a generosidade nada mais é que uma virtude o qual uma pessoa acrescenta algo
ao próximo, o sentimento de divisão com outras pessoas sem a necessidade de receber algo em troca,
em ser mais útil do que é o seu dever, podendo ser conhecimento intelectual, valores, princípios, como
também bens tangíveis e intangíveis.
Portanto, o exercício da generosidade faz parte da nossa existência e permeia todas as dimensões de
nossos relacionamentos, inclusive no trabalho, onde investimos maior tempo.
2.2 Generosidade no ambiente de trabalho
A generosidade no ambiente de trabalho, consiste em compartilhar o conhecimento profissional,
ajudar e ensinar aos novos e antigos colaboradores, é ouvir e ter paciência ao tempo do outro.
Multiplicando o conhecimento aumenta-se a capacidade de aprendizado, ou seja, sempre têm-se uma
mensagem a transmitir. O ser humano capaz de ser generoso, ele melhor comunicador se torna.
Leão (2012) deixa explícito que o profissional que, além de polido, é generoso e pode vir a fazer um
bem enorme a si mesmo e à própria carreira. E, ao compartilhar seus conhecimentos e sua experiência,
o generoso tende a ganhar a admiração e o respeito de seus pares e subordinados. Assim, nos
predispomos a exercer de fato a nossa generosidade, tanto nas relações com o público interno e
externo da empresa para a qual trabalhamos, bem como, saber compartilhar e dividir o conhecimento e
as informações que temos, não só as profissionais, mas principalmente as intelectuais.
Outra palavra que tomou força no ambiente de trabalho que pode ser considerada sinônimo de
generosidade que é, compartilhar, seja emoções, informações, experiências, vivências, sonhos,
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histórias, medos e anseios. A generosidade no ambiente de trabalho se resume na frase da poetisa
goiana Carolina (2007, p 1), “feliz daquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina”.
Neste sentido, a generosidade consiste em aprender a compartilhar como também aceitar e ter a
paciência em receber tal compartilhamento de forma generosa, pacienciosa e principalmente, de forma
a compreender as idiossincrasias da natureza humana em todas as áreas de nossa vida, já que
sustentabilidade em um mundo povoado e com tanta desigualdade, requer que a generosidade vença a
ganância.
2.3 Sustentabilidade Organizacional
Sustentabilidade desde meados da década de 1960 tem sido vista como sendo fator primordial para a
garantia da qualidade de vida das gerações futuras, e que pode ser definida como uma característica ou
condição de um processo ou de um sistema que permite a sua permanência, em certo nível, por um
determinado prazo (HARGROVES, SMITH, 2005).
Sustentabilidade é toda ação destinada a manter as condições energéticas, de informações, físicoquímicas que sustentam todos os seres, especialmente a Terra viva, a comunidade de vida e a vida
humana, visando a sua continuidade e ainda a atender as necessidades da geração presente e das
futuras de tal forma que o capital natural seja mantido e enriquecido em sua capacidade de
regeneração, reprodução, e coevolução. (BOFF, 2012).
Conforme Shwom (2009), em sua passagem diz que, as origens sociais de muitos dos problemas
ecológicos e as soluções atualmente observadas podem ser apontadas nos processos organizacionais e
interorganizacionais, assim como as decisões individuais também podem ser impactantes ao meio
ambiente, no entanto são as organizações as engrenagens que movem essas máquinas chamadas
indivíduos.
Por sua vez, para Azapagic (2003), a sustentabilidade organizacional pode ser entendida como sendo
organizações envolvidas ativamente no debate sobre sua sustentabilidade que tentam identificar
maneiras pelas quais elas possam desenvolver novas metodologias de gestão que confluam no
aprimoramento de práticas relacionadas a cada um dos pilares que alicerçam esse fenômeno e,
conseqüentemente, contribuir de maneira mais coerente com o desenvolvimento sustentável sistêmico.
E, Lélé (1991) entende que a sustentabilidade possui um significado constituído por três pilares
principais: literal, ecológico e social. O significado literal refere-se à continuação do nada; o
significado ecológico refere-se à manutenção de uma base ecológica para a vida humana, dentro de um
determinado período de tempo, o que indica uma preocupação com as gerações contemporâneas e
futuras; já o significado social prioriza a manutenção dos valores sociais, das instituições, das culturas
e das demais características sociais.
Corroboram os autores que para trabalhar o posicionamento dos pilares da sustentabilidade, insere-se a
generosidade na gestão organizacional como mais um pilar a ser adotado como fator de
sustentabilidade para as futuras gerações. Tal ação está vinculada aos valores que são aprendidos em
todas as culturas do mundo.
Praticar generosidade nas organizações é fator importante, por que a sociedade mundial é uma
sociedade de organizações. E, as notícias diárias comprovam a crise econômica e ética que afeta todos
os países, levando a perdas do trabalhador devido a má gestão pública e falta de probidade dos
governantes.
2.4 Desenvolvimento sustentável como fator competitivo
Muitos autores apontam como fatores competitivos várias características dentro das organizações,
dentre elas é possível apresentar o desenvolvimento sustentável que, segundo Haguenauer, Ferraz e
Kupfer (1996, p.3), pode ser caracterizado como sendo “a capacidade da empresa formular e
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implementar estratégias concorrenciais, que lhe permitam ampliar ou conservar, de forma duradoura,
uma posição sustentável, no mercado” .
A visão baseada em recursos, em que Wernerfelt (1984), Montgomery (1995), Hunt (1997b) e Barney
(2002) propõem, é que a competitividade de uma empresa e sua sustentabilidade decorrem da
capacidade de desenvolvimento de estratégias que gerem valor, que outras empresas não conseguem
reproduzir ou acreditam que seja muito dispendioso imitá-la.
Sabe-se de maneira geral que o objetivo de uma empresa é ganhar dinheiro e que isso não causa
surpresa a ninguém. Porém, afirmar que o propósito de uma empresa é gerar valor social para
funcionários e para à sociedade como um todo, certamente causaria surpresa geral Rodriguez et
al.(2002), principalmente no que tange a peculiaridade chamada colaborador, ou seja, a valorização do
capital humano como fonte geradora de riqueza e economia para as organizações.
Já Zairi (1997) manifesta que o desenvolvimento sustentável é o resultado da habilidade em
determinar, de forma inteligente, a capacidade de competir, através de uma análise de pontos fortes e
fracos e de um esforço contínuo para se antecipar as necessidades de clientes, ou seja, isto ocorre
quando a competitividade bate a porta das empresas e as mesmas precisam apontar mecanismos
distintos para se manterem lideres na competitividade.
Pode-se constatar que a competição levou as organizações, bem como toda a sociedade a atravessar
um longo período de profundas transformações no cenário sóciopolítico-econômico, com ampla
repercussão mundial. E isto não é tão recente, pois nos anos de 1990, Motta (1995) alertava que as
mudanças, ao longo das últimas décadas, vinham oferecendo novos paradigmas e muita indefinição,
ocorrendo em um ambiente de evolução e desenvolvimento em grande velocidade, sem precedentes na
história.
Diariamente surgem mais evidências de que algumas práticas empresariais na atualidade são
imprescindíveis para a obtenção de resultados satisfatórios e angariar posições expressivas frente a
sociedade. Os cidadãos deste mundo em acelerado e contínuo processo de mudança tendem a exigir
que as empresas desempenhem um papel mais ativo, principalmente a frente de suas gestões.
Vale ressaltar, que o termo "desenvolvimento sustentável" envolve fatores econômicos relacionados à
garantia de que tanto as gerações atuais como as futuras possam desfrutar do mesmo direito humano
básico de satisfazer suas necessidades.
Rodriguez et al. (2002) contribuem com o debate sobre a questão do desenvolvimento sustentável
propondo que, a longo prazo, a única forma de conseguir que uma empresa prospere é considerando a
necessidade de contribuir para que seus colaboradores se consolidem nas organizações, ou seja, os
autores argumentam que as práticas empresariais sustentáveis não supõem uma ameaça a seus atuais
benefícios; ao contrário, na realidade aumentam sua vantagem competitiva.
De acordo com essa estratégia de competitividade, as empresas prestariam mais atenção às demandas
internas das organizações e respeitariam seu entorno natural e a escassez de seus próprios recursos.
Eticamente, assumiriam novos valores, e, na escala empresarial, desenvolveriam seu capital humano e
capacidades estratégicas coerentes como fator de competitividade alicerçado aos princípios do
desenvolvimento sustentável (RODRIGUEZ et al., 2002).
Finalizam argumentando que o desenvolvimento sustentável substituirá o crescimento econômico
como valor básico da gestão empresarial, como forma de não só fazer a coisa certa, mas assim fazê-lo
pelas razões certas.
2.5 O capital humano como fonte geradora de generosidade nas organizações
Por mais que as teorias administrativas preguem a importância da valorização do capital humano no
trabalho, na prática, é bem diferente. O indivíduo, mesmo conhecendo todos os procedimentos de
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trabalho, participa pouco dos processos decisórios, ele é na maioria das vezes um mero executor de
tarefas.
Sabe-se que o sucesso das organizações depende do seu capital humano, das mentes que as compõe,
que se aperfeiçoam, qualificam-se e se desenvolvem continuamente para acompanhar a rapidez das
mudanças de mercado e o desenvolvimento tecnológico.
Entende-se, portanto como capital humano toda capacidade, conhecimento, habilidade e experiência
dos empregados e gerentes. O capital humano inclui também a criatividade e a inovação
organizacional, observando-se com que freqüência novas idéias são geradas dentro da empresa, ou
com que freqüência estas idéias são implementadas, ou ainda qual o percentual de sucesso na
implementação destas idéias. Resumidamente, o capital humano é aquilo que as pessoas levam para a
casa no final do expediente (STEWART, 1998).
Enfatiza o autor que, nem todas as habilidades contidas nas pessoas possuem igual valor para a
organização e que para gerenciar e desenvolver o capital humano, a empresa deve claramente
identificar quais as pessoas que possuem habilidades proprietárias e cujo conhecimento contribui
estrategicamente para a criação de valor pelo qual os clientes pagam.
Competir na era do capital humano exige muito trabalho, esforço e determinação. O ser humano com
toda a sua potencialidade é a figura principal na formatação destes novos tempos e efetivamente pode
fazer a diferença no sentido de construir não só empresas mais ágeis e lucrativas, mas também e
principalmente um mundo generosamente mais justo e humano, pois só assim terá valido à pena ter
vivido estes novos tempos em que o capital humano é personagem principal desta nossa história
(LOUREIRO, 2005).
O que faz as organizações funcionarem é a generosidade mútua. A generosidade não é algo novo.
Novo é reconhecê-la como um ativo corporativo e entender a necessidade de geri-la e cercá-la do
mesmo cuidado dedicado à obtenção de valor de outros ativos mais tangíveis. Hoje as empresas
precisam aprender a gerenciar o conhecimento sobre a expressão generosidade humana (BOLGAR,
2002).
Para Lalucci (2006), o valor do capital humano se resume no ato de ser generoso, é resolver o
problema da empresa como se fossem seus, onde a própria generosidade estabelece metas de acordo
com a humanidade, que retira de si qualquer negatividade e gera confiança, serenidade e reciprocidade
para com a empresa e demais colaboradores, num objetivo único de satisfazer a organização, mas
sobre tudo o lado pessoal do individuo.
Assim, pode-se afirmar que o principal produto da gestão de pessoas de uma organização é garantir
que a empresa possua um conjunto de talentos humanos plenamente identificados com a missão e a
visão da organização e conseqüentemente, dispostos a ajudá-la a atingir seus objetivos de recíproca e
generosa, segundo (CHIAVENATO, 1999).
Para o autor, o esforço interno para que isso aconteça depende de vários fatores, tais como: tarefas
estimulantes, ambientes de trabalho e ações generosas. À medida que as organizações utilizam sua
generosidade, tornam-se mais aptas a concorrer no mercado competitivo. São as pessoas que trazem
valor às organizações através de sua competência e interação mútua, por isso, não devem ser
considerada como custos operacionais e sim, como fonte de receita.
Assim, os membros que compõem o capital humano, além de terem de ser competentes tecnicamente,
devem buscar intencionalmente o exercício da generosidade corporativa, uma vez que a convivência
de diferentes indivíduos pressupõe sempre a lucratividade de uma organização.
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2.6 Generosidade Corporativa como elemento de Sustentabilidade na Gestão Organizacional
Considerando a visão da sociedade hoje e seus dilemas, tem-se a plena consciência da necessidade e
ao mesmo tempo, da dificuldade para implementar na gestão organizacional a cultura da
sustentabilidade, porque é preciso adotar como padrão de comportamento, o conhecido triple bottom
line, ou seja, os três pilares sustentáveis,ou melhor conceituando, o tripé da sustentabilidade criado
pelo britânico John Elkington em meados dos anos 90, ou seja, as práticas economicamente viáveis,
ambientalmente corretas e socialmente justas.
No mundo corporativo e capitalista, falar de Generosidade na Gestão sugere altruísmo e não combina
com as estratégias espalhafatosas e gananciosas para vencer a concorrência em busca de lucros
exorbitantes. Mas é preciso muita coragem para arriscar na implementação desta idéia que focaliza os
recursos naturais e a felicidade da humanidade porque contraria as tradicionais práticas de regras e
modelos de crescimento de mercado, que são baseadas no ganho apenas de alguns em relação a
maioria (AZAPAGIC, 2003).
De acordo com a perspectiva de Ruschel (2010), a generosidade como um dos pilares para a
construção de uma empresa sustentável e admirada por seus consumidores. Vale lembrar que faz todo
sentido ampliar o conceito de ser generoso, pois também essa é uma virtude que faz parte das buscas
evolutivas do ser humano.
No mundo corporativo, generosidade significa uma empresa ser menos gananciosa, tomar a decisão de
reduzir um pouquinho a margem de lucro ou aumentar o prazo de retorno de um investimento para ser
ambientalmente correta e socialmente justa – sem deixar de ser economicamente viável. Significa ter a
coragem para modificar regras de mercado, de design de produtos e de formas de concorrência
estabelecidas por força de um modelo de crescimento a qualquer custo que já se demonstrou
completamente inviável do ponto de vista de recursos naturais e de felicidade humana (RUCHEL,
2010).
Ruschel (2010) defende ainda que, não basta à empresa adotar e ser considerada um tripé de
sustentabilidade, ela precisa demonstrar essa atitude generosa. Isso quer dizer declarar de forma aberta
e transparente suas convicções, seus anseios, seus planos e projetos e não usar de maneira ofuscada a
sustentabilidade para ganhar espaço no mercado e ter mais lucros.
Entende-se que, para se ter generosidade na gestão, é necessário que a organização saiba utilizar sua
margem de lucro em benefício das pessoas de sua equipe e também da comunidade. É desenvolver
uma gestão de responsabilidade socioambiental e compreender que esta atitude é investir correta e
estrategicamente sem deixar de ser economicamente viável, assim pode-se dizer que a generosidade
corporativa é ter a sabedoria para dar a oportunidades as pessoas com potencial para agregar a gestão
corporativa o tipo de benefício que elas consideram necessárias ao desenvolvimento sustentável da
organização (RUCHEL, 2010).
Conforme corroboram os autores, é ter a coragem de abrir mão da busca incansável pelo lucro
extremo, compreendendo que se deva caminhar na direção do aprimoramento das relações
socioeconômicas em nosso planeta, através da mudança de nossa percepção do que realmente deve ser
importante e fundamental.
O acúmulo de riquezas de forma predatória e o consumo desvairado irão dar lugar a uma nova
consciência de que os recursos vão acabar e que a desigualdade intensa é perigosa e pode gerar
conflitos, por que leva o ser humano a limites de sobrevivência, que os fará reagir da pior forma
possível.
Portanto, em vista deste cenário que a cada dia se agrava existe a esperança junto com inteligências de
que se é possível progredir e se desenvolver, por meio das práticas socioeconômicas generosas,
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sustentáveis que possibilite melhor distribuição de riqueza e condição digna de sustentabilidade para
todos.
3 Procedimentos Metodológicos
De acordo com Silva e Menezes (2005), pesquisa é a construção de conhecimento original de acordo
com certas exigências científicas. Para que seu estudo seja considerado científico você deve obedecer
aos critérios de coerência, consistência, originalidade e objetivação.
Para Minayo (1993, p.23) a pesquisa é “atividade básica das ciências na sua indagação e descoberta da
realidade. É uma atitude e uma prática teórica de constante busca que define um processo
intrinsecamente inacabado e permanente. É uma atividade de aproximação sucessiva da realidade que
nunca se esgota, fazendo uma combinação particular de teoria e dados”. Assim, a pesquisa nada mais é
do que um conjunto de ações que visam a descoberta de novos conhecimentos em uma determinada
área.
Esta pesquisa exploratória caracteriza-se pelo método descritivo, por meio de uma abordagem
qualitativa. As pesquisas exploratórias têm por objetivo explicitar e proporcionar maior entendimento
de determinado problema ou assunto, e neste tipo de pesquisa o pesquisador busca maior
conhecimento sobre o tema em estudo (GIL, 2009), podendo ainda, atender a uma necessidade de
caráter social, ou de interesse na ampliação do conhecimento do individuo sobre determinado assunto.
Aborda-se de forma qualitativa, pois a pesquisa não se vale de instrumentos estatísticos no transcorrer
do processo de apreciação do problema e sobre esse tipo de abordagem. Para Minayo (1993) é uma
forma apropriada para o conhecimento natural de um feito social, ou seja, o pesquisador coleta os
dados reais para posteriormente analisá-los de forma indutiva e ordená-lo em porcentagem, sem
cruzamento estatístico.
Este estudo foi realizado em uma instituição financeira localizada no oeste paranaense, mais
precisamente na cidade de Foz do Iguaçu, o qual tinha no momento da coleta de dados como
população todos os 40 colaboradores atuantes na organização. O corte foi transversal em 2015 sem
considerar a evolução dos dados no tempo.
Para a coleta de dados, foram utilizados questionários estruturados, em um total de 15 perguntas, das
quais 14 objetivas de única escolha e uma pergunta de caráter subjetivo. O questionário foi aplicado
no mês de janeiro de 2015 com todos os 40 colaboradores da instituição financeira, sendo utilizada
uma escala de avaliação de 0 (zero) a 4, correspondente a continuidade, ou seja, nunca, raramente, as
vezes, freqüentemente e sempre respectivamente.
De acordo com Silva e Menezes (2005) o questionário é uma série ordenada de perguntas que devem
ser respondidas por escrito pelo informante. Deve ser objetivo, limitado em extensão e estar
acompanhado de instruções, para esclarecer o propósito de sua aplicação. Os dados foram tratados em
porcentagem e analisados de forma descritiva.
4 Apresentação e Análise dos Resultados
O presente estudo foi aplicado a 40 colaboradores da instituição financeira Alfa e obteve-se um
retorno de 92,5 % dos questionários aplicados, ou seja, 37 colaboradores contribuíram com a pesquisa
acerca do quanto à generosidade sustentável é utilizado no âmbito do trabalho. Não se obteve retorno
dos outros 7,5 % dos questionários, tendo em vista o afastamento deste percentual de colaboradores.
De acordo com a escala adotada, constatou-se que em média 40,55% dos respondentes apontaram que
a organização raramente aborda algum tipo de conhecimento sobre a expressão “generosidade
sustentável”, e 32,44% apontaram que a empresa nunca abordou nenhum tipo de princípio de
sustentabilidade, ou seja, para este percentual ela nunca abordou nenhum princípio sobre o que é ser
economicamente viável ambientalmente correta e socialmente justa, conforme aponta a FIGURA 1.
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FIGURA 1 : GENEROSIDADE SUSTENTÁVEL
FONTE: DADOS DA PESQUISA (2015)

Quando arguidos sobre se existia a generosidade nos gestores da organização, bem como se acreditam
que de fato ela seja exercida pelos gestores, 5,41%% dos respondentes acredita que possa existir
generosidade em seus gestores, porém 40,54% acredita que de forma rara, ao mesmo tempo que
48,64% apontam que raramente os gestores exercem uma gestão sustentável, conforme FIGURA 2.

Figura 2 : a generosidade sustentável exercida dentro da empresa
Fonte: dados da pesquisa (2015)

Considerando a FIGURA 2, constatou-se que 48,64% dos respondentes, apontaram que os gestores
deixam de exercer de forma efetiva essa generosidade junto aos colaboradores da organização, ou seja,
quase metade dos entrevistados acreditam que a generosidade seja uma virtude pouco visada e tão
pouco exercida pelos principais gestores da instituição financeira Alfa, dentro do âmbito profissional.
Quando questionados quanto ao compartilhamento de conhecimento, tanto por parte dos gestores para
com os colaboradores e vice-versa, bem como quanto esse compartilhamento mútuo do aprendizado
entre os colegas de trabalho, pôde-se observar que, apesar dos gestores exercerem de forma rara a
generosidade em sua gestão, cerca de 43,24% dos entrevistados acreditam que mesmo assim, existe de
forma freqüente essa transferência de conhecimento entre todos os colaboradores da instituição em
pesquisa.
Sobre as peculiaridades das pessoas no saber ouvir, compreender, ter empatia, ou mesmo paciência e
tolerância dentro da empresa que possam efetivamente exercer a generosidade sustentável uns para
com os outros, 45,94% dos respondentes raramente consegue desempenhar tais habilidades, uma vez
que, somente 5,41% to total de entrevistados alega sempre apresentar tais características, o que
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demonstra que a instituição em pesquisa, ainda possui muitas capacidades a desenvolver para que se
torne o quarto tripé da sustentabilidade de domínio generoso.
No mundo corporativo, sabe-se que a generosidade significa também, uma empresa ser menos
gananciosa, decisiva no intuito de diminuir sua margem de lucro para ser ambientalmente correta e
socialmente justa, sem deixar de ser economicamente viável. E quando arguidos se a empresa exerce a
generosidade baseada no conceito acima, 43,24% nunca exerceu nada de generosidade em relação a
consideração acima citada, e 37,84% disse que raras foram as vezes que se ouviu falar em
generosidade dentro da organização, números relevantes quando se trata de uma virtude
importantíssima para se exercer uma gestão eficiente.
Em se tratando de uma empresa financeira, a qual esta inserida num mundo altamente competitivo, e
com presença significativa no mercado financeiro nacional, que ultrapassa fronteiras nas questões
sustentáveis para um mundo melhor, foi questionada aos entrevistados, se acreditam que a
generosidade possa ser apresentada como o quarto elemento de sustentabilidade, onde 2,70% dos
respondente acredita que essa virtude nunca poderia ser incorporada ao quarto elemento de
sustentabilidade, surpreendentemente os demais 70,27% dos respondentes agrega que esse novo
elemento nunca foi reconhecido pela empresa como quarto elemento da sustentabilidade como mostra
a FIGURA 3. Destes cerca de 64,86% acreditam que, a generosidade na gestão da organização pode
ser sempre um ícone aliado ao conjunto para se tornar um diferencial competitivo com as demais
instituições financeiras, não somente mercadologicamente, mas sim de forma sustentável.

Figura 3. Gerosidade como quarto elemento de sustentabilidade
Fonte: dados da pesquisa (2015)

Considerando a generosidade como novo conceito de sustentabilidade, quando questionados sobre se a
empresa teria coragem de abrir mão da busca incansável pelo lucro, para valorizar a generosidade
mutua como fator fundamental para a vida dos colaboradores, como resposta cerca de 67,57%
acreditam que isso nunca seria capaz de acontecer, tendo em vista a infatigável cobiça da conquista
sobre os lucros e mais lucros para manter a organização líder no mercado financeiro nacional, do que
ao melhoria das questões sustentáveis ao capital humano da instituição.
Por fim, foram apontados pelos respondentes, a partir de três palavras, comportamentos dos gestores
que eles consideram como sendo de “Generosidade Sustentável”, e cerca de 16,22% dos entrevistados
apontaram o reconhecimento pelo trabalho exercido e o compartilhamento de informações como sendo
maior fonte de generosidade, conforme aponta a FIGURA 4.
A base de sustentação dos negócios das empresas atualmente consiste em reconhecimento do valor do
desempenho e do potencial realizador das pessoas. Portanto, cabe à organização propiciar aos
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colaboradores oportunidades de desenvolvimento profissional contínuo, em um ambiente saudável, em
que a generosidade mútua possa imperar e há clareza quanto aos seus compromissos e objetivos se
sobressaiam.
Quanto ao compartilhamento das informações, também apontado na pesquisa como sendo outro
comportamento de generosidade sustentável, pode-se concluir através da pesquisa como um estímulo à
criatividade na busca de soluções, promoção do desenvolvimento e aperfeiçoamento das
potencialidades técnicas e comportamentais dos colaboradores e prioridade de oportunidades para o
crescimento profissional das pessoas.

Figura 4 . Indicativos de generosidade sustentável de acordo com o ponto de vista dos colaboradores.
Fonte: dados da pesquisa (2015)

Em resposta a pergunta do estudo, os dados apontam que os gestores não exercem a generosidade
suficientemente, já que os resultados da pesquisa apontaram que muitos dos colaboradores
desconheciam a expressão generosidade sustentável, bem como apontaram que os gestores da
empresa, também desconhecem a generosidade como fator de sustentabilidade para a organização.
Aktouf (1994) aponta que os gestores apresentam uma posição muito vasta, importante, inscrita
profundamente nas estruturas sociais, na história, no inconsciente, na experiência vivida e no que
passa a ser o coletivo para o capital humano das organizações. Reforça a necessidade de se trazer uma
concepção sob a ótica da generosidade. Por isso, utiliza os termos “reconhecimento” ou
“consideração” quando se refere ao sistema de funcionamento de uma organização.
A melhoria da qualidade de vida dos colaboradores, respeito à diversidade e dignidade do ser humano,
estímulo à criatividade na busca de soluções, promoção do desenvolvimento e aperfeiçoamento das
potencialidades técnicas e comportamentais dos colaboradores e prioridade de oportunidades para o
crescimento profissional das pessoas, devem fazer parte dos elementos que integrem a política de
gestão de pessoas adotada pela organização que privilegie de forma generosa e sustentável a
valorização do capital humano desta organização.
Portanto, para os autores, atitudes, crenças, valores e símbolos organizacionais devem ser alimentados,
sustentados e alinhados ao conceito de generosidade sustentável, para que a organização junto de seu
capital humano, e com base nesse novo conhecimento de sustentabilidade, adquiram condições de
compartilhar ações voltadas à melhoria do desempenho individual e da equipe. Se isto for efetivado a
prática do feedback, resultará no aprimoramento profissional da organização e de seus colaboradores e
em resultados no curto, médio e longo prazos, alcançando o sucesso comum para todas as partes
integrantes da empresa.
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5 Considerações Finais
A questão da generosidade sustentável tem sido vista com grande importância para as organizações e
também para toda a sociedade, haja vista a crescente conscientização da necessidade de melhoria nas
condições humanas dentro das organizações de forma a aumentar a qualidade de vida de toda a
sociedade, assim como ter organizações generosas, sustentáveis economicamente, ambientalmente
corretas e indivíduos socialmente justos.
Destaca-se que o presente artigo elucidou alguns aspectos a serem observados quando se fala em
generosidade sustentável, principalmente por conta da contemporaneidade da temática, que é aplicável
não somente no ramo bancário, mas em todos os setores da economia e que é de grande importância
ter discussões que contribuam com o entendimento dos diversos fatores à sustentabilidade.
As instituições transformam-se no decorrer do tempo e são desafiadas a mudar através da geração de
conhecimento e/ou pelo ambiente competitivo, e por esta razão a situação mostra-se cada vez mais
complexa. O modo como a questão da generosidade é tratada dentro da organização depende de como
ela é definida pelos gestores da organização, e também por esta razão, entende-se que a partir do alto
nível da gestão organizacional é que se traduz o melhor caminho para a institucionalização das
práticas generosamente sustentáveis.
O estudo aponta que não basta que o discurso da generosidade seja disseminado na organização, mas
deve sim ser incorporado de maneira institucional. A intenção é que as práticas generosas sejam
transformadas em valor permanente na cultura da empresa, para que assim seja alcançado o
desenvolvimento sustentável, e este também seja inerente ao crescimento da organização.
Compete lembrar que este é um trabalho de cunho essencialmente exploratório, e por esta razão,
indica-se novas pesquisas na área que visem a confrontar, aprimorar ou até mesmo desenvolver as
inferências aqui propostas, com o objetivo de identificar outros caminhos estratégicos organizacionais
que contribuam para o alcance do desenvolvimento da generosidade sustentável.
Cabe também a realização de estudos empíricos que estejam interessados em verificar se os caminhos
a serem seguidos realmente estarão auxiliando a moldar a configuração do termo generosidade como
quarto elemento da sustentabilidade.
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