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Estamos agora no tempo em que não se vê outra coisa à frente. 

Telefonam dali a informar que chegaram salmonetes, besugos, os 

primeiros robalinhos; daqui a dizer que há percebes das Berlengas 

e a gente logo responde: “- E sardinhas? E sardinhas? Já há 

sardinhas?” (Miguel Esteves Cardoso, 2009, p. 215) 
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RESUMO 

 

A saída voluntária, que ocorre quando profissionais decidem deixar a organização em que 

trabalham, gera custos não só para a organização, mas também para eles próprios. Uma série 

de variáveis influencia a saída da organização, sendo a intenção de saída (IS) o preditor mais 

forte. Com base na psicologia interacionista, estudos em compatibilidade indivíduo-

organização (P-O) propõem que o comportamento resulta da interação entre indivíduo e o 

ambiente organizacional, sendo a intenção de saída uma das variáveis mais investigadas como 

consequência da compatibilidade P-O. No presente estudo, considerando-se a importância de 

valores para os estudos em compatibilidade P-O, propõe-se Realização de Valores Pessoais no 

ambiente organizacional (RVP), conceito apresentado por Maurino e Domenico (2012), como 

um componente de compatibilidade P-O percebida. O objetivo geral desta pesquisa consiste em 

verificar se a percepção de realização de valores pessoais no ambiente organizacional, proposta 

aqui como componente de compatibilidade P-O percebida, influencia na intenção de saída da 

organização. O instrumento de pesquisa, composto por questionários para mensurar valores 

pessoais (VP), RVP, intenção de saída, bem como questões sociodemográficas e funcionais foi 

aplicado online, obtendo resposta de 553 participantes que trabalhavam em organizações no 

Brasil. Os dados foram tratados por meio de técnicas estatísticas como análise de variância 

(ANOVA), análise fatorial confirmatória (VP e RVP) e exploratória (IS), correlações, 

modelagem de equações estruturais e análise de agrupamentos. Verificou-se que as percepções 

de realização de valores de Abertura a mudança e de Autopromoção no ambiente 

organizacional exercem influência em intenção de saída desse ambiente, assim como o fato dos 

participantes terem ou não dependentes, o nível do cargo e o nível de escolaridade. Por meio da 

análise de agrupamentos, observou-se que o grupo cuja distância entre a importância atribuída 

aos valores pessoais e a percepção de sua realização no ambiente organizacional é maior 

apresentou maior nível de intenção de saída. Este estudo contribui para a literatura em 

compatibilidade P-O percebida, identificando um de seus componentes – RVP, bem como para 

a literatura em RVP, inserindo-o no campo dos estudos sobre compatibilidade P-O; 

desenvolvendo um novo questionário para a sua mensuração, com base na teoria refinada de 

valores pessoais de Schwartz et al. (2012); e, investigando a influência de RVP em intenção de 

saída. Contribui-se com as organizações inserindo a possibilidade de se considerar RVP na 

gestão da intenção de saída. 

 

Palavras-chave: compatibilidade indivíduo-organização, realização de valores pessoais no 

ambiente organizacional, valores pessoais, intenção de saída. 

  



 
 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Voluntary exit occurs when professionals decide to leave the organisation in which they work. 

It generates costs not only for the organisation but also for themselves. A number of variables 

influence the exit, being intention to leave its strongest predictor. Based on interactional 

psychology, studies on person-organisation fit postulate that behaviour is a function of the 

interaction between characteristics of the individual and of the organisational environment. 

Intention to leave is one of the most researched variables in person-organisation fit. Considering 

the importance of values for studies on person-organisation fit, this study states the Realisation 

of Personal Values in the organisational environment, concept that was introduced by Maurino 

and Domenico (2012), as a component of perceived person-organisation fit. This study aims to 

verify whether the perception of Realisation of Personal Values in the organisational 

environment, proposed as a component of perceived person-organisation fit, influences upon 

intention to leave the organisation. It looks at the influence of Realisation of Personal Values 

in the organisational environment on intention to leave that environment. The research 

instrument consisted of questionnaires to measure personal values, Realisation of Personal 

Values in the organisational environment, intention to leave, as well as sociodemographic and 

functional questions. This was applied online, obtaining responses of 553 participants who 

worked within organisations in Brazil. The data were analyzed by statistical techniques such as 

analysis of variance (ANOVA), confirmatory (for personal values and Realisation of Personal 

Values) and exploratory (for intention to leave) factor analysis, correlations, structural equation 

modeling and cluster analysis. The main finding was that respondents’ perceptions of their 

realisation of Openess to change and Self-Enhancement values in the organisational 

environment influence their intention to leave. It was observed that three control variables, 

namely having dependents, managerial/nonmanagerial position and educational level influence 

on intention to leave as well. The results of cluster analysis suggest that the greater the distance 

between the importance attributed to a particular value and the perception of its realisation in 

the organisational environment, the higher is the level of intention to leave. This study 

contributes to the literature on perceived person-organisation fit by identifying one of its 

components, Realisation of Personal Values (RPV), thereby integrating RPV with the studies 

of person-organisation fit.  A new questionnaire was developed to measure RPV based on the 

refined theory of personal values (SCHWARTZ et al., 2012), and by investigating the influence 

of RPV on intention to leave. It contributes to the organisations by inserting the possibility of 

considering the role of RPV on staff turnover management. 

 

Key-words: person-organisation fit, realisation of personal values in the organisational 

environment, personal values, intention to leave. 

  



 
 
 

 
 

RESUMEN 

 

La salida voluntaria, que se produce cuando los profesionales deciden abandonar la 

organización en la que trabajan, genera costes no sólo para la organización, sino también a sí 

mismos. Una serie de variables influyen en la salida de la organización, siendo la intención de 

salida (IS) el predictor más fuerte. Con base en la psicología de interacción, estudios de 

compatibilidad individuo-organización (P-O) proponen que el comportamiento resulta de la 

interacción entre el individuo y el ambiente organizacional, siendo la intención de salida una 

de las variables más investigadas como consecuencia de la compatibilidad P-O. En este estudio, 

teniendo en cuenta la importancia de los valores para los estudios en compatibilidad P-O, se 

propone Realización de Valores Personales en el ambiente organizacional (RVP), un concepto 

introducido por Maurino y Domenico (2012), como un componente de compatibilidad P-O 

percibida. El objetivo general de este análisis es verificar si la percepción de la realización de 

los valores personales en el ambiente organizacional, propuesta como un componente de la 

compatibilidad P-O percebida, tiene influencia en la intención de salida de la organización. El 

instrumento utilizado en esta investigación está compuesto por cuestionarios que miden valores 

personales (VP), RVP, intención de salida, así como cuestiones sociodemográficas y 

funcionales. El instrumento fue aplicado online, obteniendo una muestra de 553 participantes 

que trabajan en organizaciones en Brasil. Los datos fueron analizados por medio de técnicas 

estadísticas como análisis de varianza (ANOVA), análisis factorial confirmatorio (VP y RVP) 

y exploratorio (IS), correlaciones, modelos de ecuaciones estructurales y análisis de 

conglomerados. Se encontró que las percepción de realización de valores de Apertura al cambio 

y de Autopromoción en el ambiente organizacional ejercen influencia en la intención de salida 

de ese ambiente, así como el hecho de que los participantes tengan o no tengan dependientes, 

el nivel jehárquico y el nivel de educación. A través del análisis de conglomerados, se encontró 

que el grupo cuya distancia entre la importancia atribuida a los valores personales y la 

percepción de su realización en el ambiente organizacional es mayor presentó un mayor nivel 

de intención de salida. Este estudio contribuye para la literatura de compatibilidad P-O 

percibida, identificando uno de sus componentes - RVP, así como para la literatura de RVP, 

añadiéndolo en el campo de los estudios sobre compatibilidad P-O; desarrollando un nuevo 

cuestionario para su medición, con base en la teoría refinada de los valores personales de 

Schwartz et al. (2012); e investigando la influencia de la RVP en la intención de salida. Se 

contribuye a la organización añadiendo la posibilidad de considerar la RVP en la gestión de la 

intención de salida. 

 

Palabras-clave: compatibilidad individuo-organización, realización de valores personales en 

el ambiente organizacional, valores personales, intención de salida. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

"No passado, cometi o maior pecado que um homem pode 

cometer: não fui feliz" (atribuído a Jorge Luis Borges). 

 

 Observa-se que ao menos uma parte dos indivíduos nas gerações mais novas cresceu 

ouvindo que o ambiente de trabalho é um local para se buscar realização, não somente no que 

diz respeito a aspectos profissionais, mas incluindo também a realização pessoal. É comum 

ouvir que as pessoas passam mais horas no trabalho do que com a família, criando-se, em última 

instância, a expectativa de que o ambiente de trabalho seja um local onde o indivíduo deve ser 

feliz. 

Entretanto, organizações e profissionais que atuam em recursos humanos (RH), como é 

o caso deste pesquisador, convivem com a constante abertura de vagas em função de pedidos 

de demissão. Tendo realizado esforços para recrutar, selecionar, socializar, recompensar, 

avaliar e desenvolver - entre outras políticas e projetos que envolvem a gestão de RH -, empresa 

e profissional de RH gostariam que os funcionários permanecessem na empresa, contribuindo 

efetivamente para os resultados desta. A saída voluntária de profissionais gera uma série de 

custos para a organização e frustração para o profissional de RH, que vê o seu trabalho perdido, 

tendo de começar tudo de novo. Sob essa perspectiva, o trabalho do profissional de RH é tão 

penoso quanto o de Sísifo, personagem da mitologia grega que carregava um rochedo montanha 

acima, mas precisava recomeçar do zero, infinitamente, a cada vez que o rochedo rolava para 

baixo. 

Assim, parece haver um descompasso que deve ser compreendido. Parte das saídas 

independe de algo que os gestores possam fazer, por exemplo quando o profissional decide 

pedir demissão em razão da doença de um familiar ou da mudança de residência para outra 

localidade. Porém, parte das saídas se dá por motivos que podem ser gerenciados, o que, do 

ponto de vista da organização, é principalmente importante, como será visto ao longo do 

presente estudo, quando se trata da saída de profissionais com bom desempenho, que a 

organização contrataria novamente e cuja substituição não é conseguida facilmente (DALTON 

et al., 1982; CAMPION, 1998). 

Nesse sentido, destaca-se a importância de se analisar a intenção de saída, que, sendo o 

preditor mais forte da saída da organização (MOBLEY et al., 1979; MITCHEL, 1981; 

O’REILLY et al., 1981; MICHAELS; SPECTOR, 1982; STEEL; OVALLE II, 1984; LEE; 
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MOWDAY, 1987; CAMPION, 1991; MAERTZ JR. et al., 1993; BRIGHAM et al., 2007; 

ALLISEY et al., 2014; CESÁRIO; FEIJÃO, 2014), permite aos gestores tomarem ações para 

evitar a saída antes que o pedido de demissão aconteça. 

Não só na literatura, mas também no dia a dia do leigo, observa-se a força de um discurso 

que explica o comportamento dos indivíduos por características individuais, como traços de 

personalidade. Há também a presença de outro discurso, tão ou ainda mais forte, que afirma 

exatamente o contrário: o indivíduo reage a estímulos, sendo seu comportamento uma resposta 

ao que acontece no ambiente. 

 O pesquisador deste trabalho, desde quando frequentava a faculdade de psicologia, 

pensava que ambas as perspectivas estavam incompletas. Para ele, o que o indivíduo pensava, 

sentia e como se comportava era função da interação entre características individuais e 

ambientais, encontrando base na Psicologia Interacionista. Assim, neste trabalho entende-se a 

intenção de saída da organização como um processo psicossocial, que depende da interação 

entre características do indivíduo e da organização. 

Dentre as possíveis razões para que um indivíduo que havia sido atraído e selecionado 

pela organização tenha a intenção de deixá-la está sua percepção de que é incompatível com a 

organização. A compatibilidade indivíduo-organização (P-O) é uma variável que não existe 

com características do indivíduo ou da organização isoladamente, podendo se dar em diferentes 

características do profissional e da organização, como é o caso dos valores (KRISTOF-

BROWN; GUAY, 2011; KRISTOF-BROWN; JANSEN, 2012; KRISTOF-BROWN; 

BILLSBERRY, 2013). 

 Considerando-se a importância de valores nos estudos em compatibilidade P-O, 

defende-se que sejam um dos componentes de compatibilidade P-O percebida. Recentemente, 

Maurino e Domenico (2012) introduziram o conceito de realização de valores pessoais no 

ambiente organizacional (RVP) que, no presente estudo, é proposto como componente de 

compatibilidade P-O percebida. Partindo da definição de valores pessoais como metas 

motivacionais (SCHWARTZ, 1992) e da definição de RVP (MAURINO; DOMENICO, 2012), 

propõe-se que os indivíduos se percebem compatíveis com as organizações em que trabalham 

quando percebem realizar seus valores no ambiente organizacional.  

De fato, embora a compatibilidade P-O percebida influencie fortemente 

comportamentos, conhece-se pouco sobre como se dá tal percepção, sendo por vezes definida 

como “algo dentro da mente do indivíduo que influencia seus pensamentos e sentimentos para 

com seu trabalho ou organização” (KRISTOF-BROWN; BILLSBERRY, 2013, p. 4, tradução 
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do pesquisador). Segundo Kristof-Brown e Billsberry (2013, p. 5, tradução do pesquisador), 

“esse é um terreno fértil para novas pesquisas em compatibilidade organizacional”. 

É nesses três diálogos, sobre o que vem a ser e como mensurar compatibilidade P-O 

percebida, sobre Realização de Valores Pessoais no ambiente organizacional (RVP) e sobre o 

que leva o indivíduo a ter intenção de sair da organização, que se insere o presente estudo. 

Defende-se que um caminho para se conhecer o que forma esse “algo dentro da mente do 

indivíduo”, a compatibilidade P-O percebida, é identificar seus componentes, propondo RVP 

como um deles, o que constitui uma alternativa às medidas de avaliação global da 

compatibilidade P-O percebida. 

Embora os questionários desenvolvidos para mensurar compatibilidade P-O percebida 

contenham assertivas sobre valores, não se apoiam em nenhuma teoria de valores, deixando de 

considerar sua multidimensionalidade. Por exemplo, avaliam a compatibilidade por meio de 

itens como “Em que extensão os valores da organização são similares aos seus?”. 

Aqui, com apoio na teoria de valores básicos de Schwartz (1992), refinada por Schwartz 

et al. (2012), RVP é avaliado de acordo com 19 categorias de valores, agrupadas em quatro 

valores de segunda ordem: Abertura a mudança, Autopromoção, Conservação e 

Autotranscendência. Em outras palavras, avalia-se esse componente de compatibilidade P-O 

com base em uma teoria de valores, o que pode trazer uma contribuição sobre a compreensão 

do que os indivíduos têm em consideração quando percebem compatibilidade P-O. 

O raciocínio para se esperar a influência de RVP em intenção de saída baseia-se na 

teoria Atração-Seleção-Atrito (ASA) (SCHNEIDER, 1987, p. 443, tradução do pesquisador), 

segundo a qual “as pessoas são atraídas pelas metas, é com as metas que elas interagem e, se 

não forem compatíveis, saem”. Anteriormente, Billsberry (2003), Morley (2007) e Maurino e 

Domenico (2012) haviam postulado que os valores pessoais podem ser entendidos como as 

metas que estão no centro da teoria ASA e Maurino e Domenico (2012) propuseram, 

teoricamente, que os indivíduos que percebem realizar seus valores pessoais no ambiente 

organizacional tendem a permanecer nele, sendo que os que não percebem RVP tendem a sair. 

Considerando que a intenção de saída é uma das variáveis mais estudadas nas pesquisas de 

compatibilidade P-O (SANTOS; DOMENICO, 2015), verifica-se a influência de RVP em 

intenção de saída. 

Dessa forma, chega-se ao problema de pesquisa deste estudo: a percepção de realização 

de valores pessoais no ambiente organizacional, entendida como componente de 
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compatibilidade P-O percebida, influencia na intenção do indivíduo em sair da organização em 

que trabalha? 

Para responder a essa questão, aplicou-se o instrumento de pesquisa em uma amostra 

formada por brasileiros que trabalham em diferentes organizações no Brasil. Os dados foram 

tratados por meio de técnicas estatísticas. 

Este trabalho visa contribuir para a literatura em compatibilidade P-O, em RVP e em 

intenção de saída. Em compatibilidade P-O, propondo RVP como um dos componentes de 

compatibilidade P-O percebida. A identificação dos componentes de compatibilidade P-O 

percebida poderá levar a uma melhor compreensão do que esta vem a ser. O estudo contribui 

para RVP ao inseri-lo na literatura em compatibilidade P-O; ao apresentar um novo instrumento 

para mensurá-lo, tendo por base os 19 tipos motivacionais propostos pela teoria refinada de 

valores pessoais (SCHWARTZ et al., 2012); e, ao estudar sua influência em intenção de saída 

da empresa. Contribui para a literatura de intenção de saída ao propor RVP como um de seus 

antecedentes. 

Como contribuição para a gestão, principalmente aquela preocupada com a retenção de 

talentos, a proposta de RVP como componente de compatibilidade P-O e a verificação de sua 

influência em intenção de saída promovem a reflexão sobre a possibilidade de se tomar ações 

para a diminuição dos níveis de intenção de saída – principalmente nos casos em que a saída 

seria disfuncional. 

Este trabalho está estruturado em seis capítulos, sendo o primeiro esta introdução, 

seguido pelo referencial teórico que apresenta o que se conhece sobre intenção de saída, 

compatibilidade P-O, compatibilidade P-O percebida e RVP, bem como apoia a formação do 

raciocínio para se propor RVP como componente de compatibilidade P-O percebida e construir 

o problema de pesquisa do presente estudo, o que é apresentado no terceiro capítulo deste 

trabalho. No quarto capítulo, discorre-se sobre os procedimentos metodológicos e, no quinto, 

apresentam-se e analisam-se os resultados. Finalmente, seguem-se as considerações finais. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Neste capítulo, apresenta-se o referencial teórico sobre intenção de saída, 

compatibilidade P-O, percepção, valores pessoais e RVP. Tal referencial apoia o modelo 

teórico desenvolvido no estudo e serve de base para a discussão dos resultados. 

 

2.1 Intenção de saída 

Ao início desta seção, define-se intenção de saída e apresentam-se elementos da teoria 

que baseia tal definição. Discorre-se sobre as consequências da saída da organização para os 

indivíduos e para a gestão, justificando a importância de seu estudo. Na sequência, apresentam-

se modelos teóricos de saída da organização e, então, variáveis que vêm sendo estudadas como 

antecedentes da saída da organização. Por fim, foca-se na intenção de saída no contexto dos 

estudos em compatibilidade P-O. 

Nota-se que a maioria dos autores utiliza, em inglês, os termos turnover intention ou 

intention to quit. Aqui, optou-se pela utilização de intention to leave ou intenção de saída, em 

português, devido ao fato de turnover (rotatividade, em português) ter um sentido mais 

abrangente, que envolve a saída tanto voluntária de empregados como involuntária (isto é, 

refere-se também às demissões) e o ingresso de novos funcionários. Já intention to quit é o 

termo informal para intention to leave. 

 

2.1.1 Definição de intenção de saída 

No presente estudo, define-se intenção de saída como a crença do indivíduo de que ele 

deixará a organização. Para tanto, apoia-se na compreensão de intenção como crença proposta 

por Fishbein e Ajzen (1975).  

 Alguns autores propõem uma relação direta entre atitudes e comportamentos, mas 

outros, baseando-se na Teoria da Ação Racional (TAR), proposta por Fishbein e Ajzen (1975), 

afirmam que tal relação é frágil, sendo mediada pela intenção (NEIVA; MAURO, 2011). 

Fishbein e Ajzen (1975, p. 6, tradução do pesquisador) observam que uma definição 

comum de atitude na literatura seria “uma predisposição aprendida e consistente para responder 

favorável ou desfavoravelmente em relação a um dado objeto”. Em relação a ser aprendida, 

Fishbein e Ajzen (1975) afirmam que é amplamente aceito entre os psicólogos sociais que as 

atitudes resultam de experiências individuais, incluindo não apenas observação direta, mas 

também informações recebidas de outras fontes. Para os autores, o afeto é o elemento mais 
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essencial do conceito de atitude, o que os leva a propor a seguinte definição de atitude: “o afeto 

em relação a ou contra um objeto” (FISHBEIN; AJZEN, 1975, p. 11, tradução do pesquisador). 

A consistência afetiva é a característica mais distintiva das atitudes. Consequentemente, na 

perspectiva da TAR, atitudes só podem ser mensuradas utilizando-se escalas afetivas bipolares.  

 A TAR tem nas crenças a pedra fundamental para a construção de sua estrutura 

conceitual (FISHBEIN; AJZEN, 1975): o conjunto de crenças sobre um objeto é o antecedente 

de uma atitude; ao invés de predispor comportamentos específicos, uma atitude leva a um 

conjunto de intenções1, sendo estas entendidas como “um tipo especial de crença, em que o 

objeto é sempre a própria pessoa e o atributo é sempre um comportamento” (FISHBEIN; 

AJZEN, 1975, p. 12, tradução do pesquisador); finalmente, cada intenção é relacionada a um 

comportamento específico. A Figura 1 mostra as relações entre crenças, atitudes, intenções e 

comportamentos propostas pela TAR. 

 

Figura 1. Representação esquemática da Teoria da Ação Racional (TAR) (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fishbein e Ajzen (1975, p. 15, tradução do pesquisador) 

(*) Seta tracejada representa retroalimentação 

 

Por exemplo, um indivíduo pode acreditar que maçãs fazem bem para a saúde, ajudam 

a limpar os dentes, a desintoxicar o corpo e a manter o peso, o que pode levá-lo a ter uma atitude 

favorável em relação a maçãs e, então, a ter intenção de comprá-las, dá-las para seus filhos, 

comê-las etc. Em toda crença, há um objeto (maçãs) e um atributo (fazem bem para a saúde). 

Já na intenção, um tipo específico de crença, o objeto é sempre a própria pessoa que crê (eu) e 

o atributo é sempre um comportamento específico (vou comer maçã). 

É assim, compreendendo intenção como crença sobre um comportamento específico, 

que no presente estudo tem-se intenção de saída como a crença do indivíduo de que ele deixará 

                                                             
1 Nota-se que atitudes também têm sido vistas como antecedentes de intenções em outras áreas de investigação, 

como comportamento do consumidor (por exemplo, tem-se o estudo de Garcia e Santos, 2011). 
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a organização. Como Fishbein e Ajzen (1975) não discorrem sobre os componentes de uma 

crença, buscou-se aqui o respaldo de Rokeach (1973) para defender intenção como um 

construto unidimensional, composto de três componentes altamente correlacionados: cognitivo, 

afetivo e comportamental. 

É necessário esclarecer que a TAR não explica comportamentos espontâneos, que não 

demandam avaliação de suas consequências e não são mediados por intenção (NEIVA; 

MAURO, 2011). Ao contrário, Fishbein e Ajzen (1975) destacam a importância de dois tipos 

de crenças: aquelas sobre as consequências do comportamento; e as de natureza normativa, ou 

seja, quando o indivíduo acredita que as pessoas importantes para ele acham que ele deveria 

desempenhar o comportamento (ver Figura 2). 

 

Figura 2. Representação esquemática da predição de comportamentos específicos na TAR (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Fishbein e Ajzen (1975, p. 16, tradução do pesquisador). 

(*) Seta tracejada representa retroalimentação 

 

A TAR oferece um modelo para explicação de comportamentos em geral, exceto os 

mais espontâneos. Modelos teóricos encontrados na literatura desenvolvidos para explicar a 

saída voluntária da organização consideram a intenção de saída como antecedente da saída da 

empresa (MOBLEY, 1977; STEERS; MOWDAY, 1981). Alguns modelos também 

(MOBLEY, 1977; LEE; MITCHELL, 1994) consideram a saída por impulso, quando o 

trabalhador pede demissão sem ter antes intenção de deixar a empresa. 

Antes de prosseguir para a apresentação dos modelos teóricos, discorrer-se-á sobre a 

saída da organização e suas consequências para a organização e para os indivíduos. 
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2.1.2 A saída da organização e suas consequências para a gestão e para os trabalhadores 

Entende-se a saída da organização como o término da relação de emprego entre um 

indivíduo e uma empresa (TETT; MEYER, 1993), podendo esta ser voluntária, quando o 

colaborador escolhe terminar a relação, ou involuntária, quando a organização decide pelo 

término do contrato de trabalho (TETT; MEYER, 1993; PRICE, 2001).  

A saída voluntária é tida como particularmente problemática para a gestão, uma vez que 

esta não a planeja (ALLISEY et al., 2014). Enquanto a saída involuntária é influenciada por 

fatores relacionados à competência e ao desempenho, a voluntária pode ser mais fortemente 

influenciada por fatores motivacionais (COTTON; TUTTLE, 1986; BLAU; BOAL, 1989). 

Ressalta-se que a saída voluntária é “um comportamento de escolha individual” (PORTER; 

STEERS, 1973; MOBLEY et al., 1979), que tem consequências importantes não só para a 

gestão, mas também para os trabalhadores (PORTER; STEERS, 1973; MUCHINSKY; 

MORROW, 1980). 

Do ponto de vista do trabalhador, o aspecto positivo da saída reside no fato de que o 

indivíduo deixa a organização para encontrar outra que o satisfaça mais (PORTER; STEERS, 

1973). No entanto, Boswell et al. (2005) relatam que o indivíduo tem de deixar sua rotina e 

relações pessoais na antiga organização e gastar energia para se adaptar a novas situações, o 

que pode ser estressante. Holtom et al. (2005) também reportam que, mesmo quando a saída é 

voluntária, a transição para o novo trabalho envolve ambiguidade e incertezas, podendo gerar 

estresse não só para o indivíduo, mas também para sua família. Em algumas ocasiões, é preciso 

mudar de local de moradia, envolvendo a adaptação à nova casa, a busca de outra escola para 

os filhos, a distância de amigos e, também, a necessidade de o(a) parceiro(a) encontrar outro 

trabalho. Muchinsky e Morrow (1980) relacionam término de relações conjugais e problemas 

psiquiátricos à saída da organização. 

Do ponto de vista da gestão, tendo em vista fenômenos como a globalização, o avanço 

tecnológico acelerado e o aumento do trabalho do conhecimento, Holtom et al. (2008, p. 232, 

tradução do pesquisador) destacam que “a atração e retenção de empregados de alta qualidade 

é mais importante hoje do que nunca”. De forma a enfatizar a relevância da retenção de 

colaboradores, Siqueira et al. (2014) chegam a afirmar que reter profissionais é mais importante 

do que contratá-los e desenvolvê-los; porém, neste trabalho, entende-se que atração, 

desenvolvimento e retenção são igualmente importantes. Boswell et al. (2005) afirmam que 

reter talentos é uma tarefa decisiva, uma vez que o capital intelectual é imprescindível para 

manter a organização competitiva. Nesse sentido, Shaw et al. (2005) defendem que a saída 
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voluntária é um componente importante na equação que relaciona práticas de gestão de recursos 

humanos com desempenho organizacional.  

Pesquisadores têm se voltado a relacionar os custos da saída de funcionários da 

organização, sendo frequentemente citados na literatura: entrevista de saída, funções 

administrativas e custos rescisórios (WASMUTH; DAVIS, 1983; HINKIN; TRACEY, 2000); 

recrutamento e seleção (MUCHINSKY; MORROW, 1980; STAW, 1980; WASMUTH; 

DAVIS, 1983; HINKIN; TRACEY, 2000; DAVIDSON et al., 2010; MCWILLIAMS, 2011; 

ALLISEY et al., 2014); exames médicos admissionais (WASMUTH; DAVIS, 1983; HINKIN; 

TRACEY, 2000); despesas com mudança, em caso de contratação de funcionário de outra 

localidade (WASMUTH; DAVIS, 1983); uniformes (WASMUTH; DAVIS, 1983; HINKIN; 

TRACEY, 2000); e treinamento (STAW, 1980; WASMUTH; DAVIS, 1983; HINKIN; 

TRACEY, 2000; DAVIDSON et al., 2010; MCWILLIAMS, 2011).  

Além desses custos, com impacto mais direto no orçamento de Recursos Humanos, há 

outros que podem impactar os indivíduos e os processos na organização. O superior imediato 

pode precisar “apagar incêndios” e trabalhar por tempo excessivo não só enquanto um novo 

funcionário não é contratado, como também enquanto o novo funcionário é inexperiente, o que 

pode prejudicar seu próprio desempenho e gerar consequências negativas, como o burnout ou 

mesmo a busca de outras oportunidades de trabalho (HINKIN; TRACEY, 2000; TRACEY; 

HINKIN, 2010). Após a seleção, podem passar meses até que o novo funcionário tenha um 

desempenho no nível esperado, implicando erros e desperdício (STAW, 1980; WASMUTH; 

DAVIS, 1983; HINKIN; TRACEY, 2000; JIANG et al., 2009). Pode haver também aumento 

da formalização de processos (MUCHINSKY; MORROW, 1980); redução da integração entre 

funcionários (MCWILLIAMS, 2011; MUCHINSKY; MORROW, 1980) e diminuição no 

moral dos colaboradores (WASMUTH; DAVIS, 1983; ALLEN et al., 2014). 

A saída também pode atingir a organização de forma mais global, com a diminuição do 

conhecimento organizacional (SHAW et al., 2005), a perda de conhecimento tácito (ALLEN et 

al., 2014) e de competências (DAVIDSON et al., 2010; MCWILLIAMS, 2011). Tendo em vista 

a interdependência de funções, a saída de um colaborador pode afetar a capacidade de outros 

realizarem o seu trabalho, podendo gerar uma ruptura nas operações (STAW, 1980), representar 

ameaça à qualidade do serviço (HINKIN; TRACEY, 2000; JIANG et al., 2009; DAVIDSON 

et al., 2010; TRACEY; HINKIN, 2010), pedidos não atendidos (JIANG et al., 2009), ruptura 

das relações com os clientes (WASMUTH; DAVIS, 1983; MCWILLIAMS, 2011) e prejuízo à 

reputação da organização (SHAW et al., 2005). 
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Nota-se que alguns autores defendem que a produtividade (MUCHINSKY; MORROW, 

1980; CAMPION, 1991) e o moral dos colaboradores que permanecem na organização (STAW, 

1980) podem diminuir ou aumentar com a saída de um funcionário. Por exemplo, o moral dos 

funcionários pode aumentar em situações nas quais supervisores ou colegas indesejáveis 

deixam a organização. Dessa forma, embora haja um pressuposto de que reduzir a saída é uma 

meta desejável (PORTER; STEERS, 1973), a saída pode ser boa ou ruim para a organização, 

sendo importante para a gestão diferenciar entre saídas funcionais e disfuncionais (HOLTOM 

et al., 2005; CAMPBELL, 2013). 

 Dalton et al. (1982) tratam da funcionalidade da saída em termos da avaliação que a 

organização faz do indivíduo. A saída funcional seria aquela em que um colaborador que não é 

bem avaliado pela organização decide sair. De acordo com Campion (1991, p. 200-201, 

tradução do pesquisador), a organização deve avaliar se a saída é funcional ou disfuncional por 

meio de três questões: “O indivíduo apresentava baixo desempenho? A organização seria 

relutante para recontratar o indivíduo? O indivíduo pode ser facilmente substituído?” A saída 

de alguns indivíduos com baixo desempenho abre posições para a entrada de colaboradores 

com melhor desempenho. Assim, vistas pela perspectiva da organização, apenas saídas 

disfuncionais, ou seja, a perda de colaboradores com bom desempenho, que seriam 

recontratados pela organização e cuja substituição seria difícil, seriam consideradas ruins 

(PORTER; STEERS, 1973; DALTON et al., 1982; JOHNSTON; FUTRELL, 1989; 

CAMPION, 1991; MAERTZ JR.; CAMPION, 1998; HOLTOM et al., 2005). 

Devido a suas consequências negativas, a saída é uma variável dependente que tem 

chamado a atenção de pesquisadores da Administração e da Psicologia Organizacional e do 

Trabalho (MOBLEY et al., 1979; SCHNEIDER, 1987; EDWARDS; CABLE, 2009; ALLEN 

et al., 2014). Compreender os motivos que levam o colaborador a decidir sair da organização é 

relevante tanto do ponto de vista teórico como do prático, sendo uma variável importante para 

pesquisadores e gestores. 

Entendendo a saída voluntária como um processo, composto por etapas e que ocorre em 

determinado período de tempo, como será visto a seguir nos modelos teóricos que se propõem 

a explicá-la, Allisey et al. (2014) afirmam que os gestores têm a oportunidade de agir para 

prevenir que essa saída voluntária aconteça quando pode ser evitada. 
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2.1.3 Modelos teóricos de saída voluntária da organização 

Nesta parte, são apresentados modelos teóricos que se propõem a explicar a saída da 

organização. Tais modelos são relevantes para o presente estudo ora porque colocam a intenção 

de saída como antecedente da saída da organização, ora porque apresentam elementos que se 

aproximam da proposta deste trabalho, de que RVP influencia na intenção de saída da 

organização. 

Diferentes autores apontam o livro Organizations2, de March e Simon (1958), como o 

primeiro a tratar a questão da saída voluntária dos colaboradores da organização (LEE; 

MITCHELL, 1994; MITCHELL et al., 2001; HOLTOM et al., 2008; ALLEN et al., 2014; 

MEMON et al., 2015). De acordo com March e Simon (1958), a saída voluntária depende de 

dois fatores concernentes às percepções do indivíduo: desejabilidade de movimento e facilidade 

de movimento. A desejabilidade de movimento resultaria, para March e Simon (1958), da 

avaliação do indivíduo entre suas contribuições para a organização e as recompensas que 

recebe. Desde então, pesquisadores vêm realizando esforços para compreender a saída 

voluntária, sendo os principais modelos aqui apresentados. 

 

2.1.3.1 Porter e Steers (1973)  

Porter e Steers (1973) focam na relação entre alcance de expectativas e saída da 

organização. Nas palavras dos autores, “o conceito de alcance de expectativas pode ser visto 

como a discrepância entre o que o indivíduo encontra em seu trabalho na forma de experiências 

positivas e negativas e o que ele esperava encontrar” (PORTER; STEERS; 1973, p. 152). Os 

indivíduos podem ter diferentes expectativas que esperam satisfazer na organização, tais como 

salário, promoção, relações com o superior, interações com os pares etc. 

Em estudo empírico, os autores encontram evidências de que os indivíduos variam na 

valência que colocam em atingir suas expectativas na organização e na importância que dão às 

diferentes recompensas. Nas palavras dos autores, 

Para alguns, o fator mais importante é ter um trabalho desafiador, enquanto para 

outros pode ser o prestígio de sua função [...]. Dobrar o salário de quem é 

genuinamente desinteressado em dinheiro pode ter um efeito pequeno em 

assegurar que ele continue na organização (PORTER; STEERS, 1973, p. 170-

171, tradução do pesquisador). 

 

Além disso, os autores observam que a existência de oportunidades de trabalho 

alternativas modera a relação entre satisfação de expectativas e tendência de saída (PORTER; 

STEERS, 1973). Em outras palavras, pode-se entender que a não satisfação de expectativas, ao 

                                                             
2 Organizações (tradução do pesquisador). 
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contrário do que afirma Schneider (1987) referindo-se ao atrito, não leva necessariamente à 

saída imediata da organização, mas que esta depende de outros fatores, como a existência de 

oportunidades de trabalho. 

Como será visto adiante, esse modelo se aproxima do presente estudo, que se apoia na 

teoria de Schwartz (1992), segundo a qual os indivíduos variam na importância que dão aos 

seus diferentes valores, e propõe uma relação inversa entre RVP e intenção de saída. No entanto, 

como será visto adiante, o presente estudo propõe RVP como componente de compatibilidade 

P-O percebida, não considerando o cálculo explícito da discrepância entre o que o indivíduo 

espera encontrar na organização em que trabalha e o que alcança, sendo a avaliação realizada 

implicitamente pelo indivíduo. 

 

2.1.3.2 Mobley (1977) 

É a partir de Mobley (1977) que a saída da organização passa a ser compreendida como 

um processo. O modelo proposto por Mobley (1977) inclui processos cognitivos como o pensar 

em sair da organização, a avaliação sobre os custos da saída e a avaliação de oportunidades 

alternativas, colocando a intenção de saída como antecedente direto da saída (ver Figura 3). 

 

Figura 3. Modelo de saída da organização de Mobley 

 

 
 

Fonte: Adaptado de Mobley (1977, p. 238, tradução do pesquisador). 

 

Mobley et al. (1979) observam que, embora a relação entre satisfação no trabalho e saída 

esteja bem estabelecida na literatura e seja consistente, ela geralmente é fraca, explicando 

menos de 16% da variância de saída da organização. Mobley et al. (1978) reportaram resultados 

divergentes: em seu estudo, apenas intenção de saída apresentou coeficiente de regressão 

significativo com a saída da organização. Já satisfação no trabalho apresentou coeficientes de 
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regressão significativos com pensamentos de saída e com intenção de procura de outra 

oportunidade, mas não com saída em si. De qualquer forma, os autores recomendam o estudo 

da saída da organização por meio de utilização de modelos de saída como processo, em vez do 

foco em relações bivariadas (MOBLEY et al., 1979). 

De fato, diversos estudos empíricos têm apontado a intenção de saída como o preditor 

mais forte da saída da organização (MOBLEY et al., 1979; MITCHEL, 1981; O’REILLY et 

al., 1981; STEEL; OVALLE II, 1984; MICHAELS; SPECTOR, 1982; LEE; MOWDAY, 1987; 

CAMPION, 1991; MAERTZ JR. et al., 1993; BRIGHAM et al., 2007; ALLISEY et al., 2014; 

CESÁRIO; FEIJÃO, 2014). 

Mobley et al. (1979) publicaram uma versão expandida do modelo, na qual valores 

individuais aparecem como antecedentes da atração organizacional e da satisfação no trabalho, 

sendo considerados nas etapas de avaliação do trabalho atual e de oportunidades alternativas. 

Ao falar em valores individuais, os autores referem-se à expectativa de que o trabalho será útil 

para alcançar resultados valorizados pelo indivíduo, sem eleger uma teoria de valores 

individuais nem uma forma de avaliação deles. Nesse sentido, o presente estudo se aproxima 

do modelo de Mobley (1977), expandido por Mobley et al. (1979). Com suporte na teoria de 

Schneider (1987) e na revisão desta por Schneider et al. (1995), como será visto adiante, 

entende-se que os indivíduos são atraídos para as organizações por seus próprios valores 

pessoais. No entanto, com base em Maurino e Domenico (2012) e situando-se no escopo da 

perspectiva da compatibilidade P-O, entende-se que não é pelos valores pessoais em si, mas 

pela percepção de sua realização no ambiente organizacional, que os indivíduos têm intenção 

de permanecer ou sair da organização. Ademais, o presente estudo avança em relação a Mobley 

et al. (1979) ao se apoiar na teoria de valores pessoais revisada de Schwartz et al. (2012) para 

olhar para os tipos de valores que os indivíduos buscam realizar no ambiente organizacional. 

 

2.1.3.3 Steers e Mowday (1981) 

Steers e Mowday (1981) também enfatizam o papel de expectativas e valores 

individuais no processo de saída (ver Figura 4). Segundo os autores, os indivíduos têm 

expectativas ao entrar em uma nova organização, tais como suas crenças em relação à natureza 

do trabalho, às recompensas pelo desempenho satisfatório, às relações interpessoais etc. Assim 

como Porter e Steers (1973), Steers e Mowday (1981) defendem que tais expectativas variam 

entre indivíduos dependendo de seus valores e necessidades. 

 As expectativas quanto ao trabalho e a valores são relacionadas a atitudes referentes ao 

trabalho, o que Steers e Mowday (1981) denominam respostas afetivas. Tais atitudes incluem 
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satisfação no trabalho, comprometimento organizacional, ansiedade e frustração; e resultariam 

da interação entre a) expectativas em relação ao trabalho, b) características da organização e 

experiências do indivíduo na organização, e c) nível de desempenho do indivíduo. 

As respostas afetivas podem levar o indivíduo a tentar mudar a situação podendo, por 

sua vez, influenciar atitudes subsequentes. Também nesse sentido, Steers e Mowday (1981) 

formulam a hipótese de que características individuais, informações disponíveis sobre o 

trabalho e a organização atuais e oportunidades de trabalho alternativas influenciariam 

expectativas em relação ao trabalho e a valores. 

 

Figura 4. Modelo de saída de Steers e Mowday 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Steers e Mowday (1981) 
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como: interesse de carreira (o indivíduo poderia suportar a insatisfação no trabalho se 

acreditasse que tal posição fosse importante para sua carreira), se os interesses centrais do 

indivíduo não residem no trabalho, ou considerações familiares. Por fim, os autores afirmam 

que a saída seria influenciada pela intenção de sair, relação esta moderada pela disponibilidade 

de oportunidades no mercado de trabalho. Assim, Steers e Mowday (1981) defendem que a 

sequência pode variar entre indivíduos: tendo intenção de saída, alguns podem primeiro iniciar 

a procura de um trabalho alternativo, enquanto outros podem sair diretamente.   

 Lee e Mowday (1987) testaram empiricamente o modelo proposto por Steers e Mowday 

(1981). Os autores encontraram suporte para a influência da interação entre expectativas em 

relação ao trabalho e a valores, características da organização e experiências na organização em 

respostas afetivas, bem como para a influência de reações afetivas, como satisfação no trabalho 

e comprometimento organizacional, em intenção de saída.  No entanto, Lee e Mowday (1987) 

não encontraram suporte para a relação entre disponibilidade de oportunidades de trabalho 

alternativas e expectativas em relação ao trabalho e a valores, nem entre disponibilidade de 

oportunidades de trabalho alternativas e saída da organização. De acordo com os resultados de 

sua pesquisa, intenção de saída influenciaria a saída da organização, sem a interação com 

disponibilidade de oportunidades de trabalho alternativas. Observa-se que, assim como Mobley 

et al. (1979), Steers e Mowday (1981) e Lee e Mowday (1987) não se basearam em uma teoria 

de valores pessoais ao propor o seu modelo nem para operacionalizá-lo3. 

 

2.1.3.4 Lee e Mitchell (1994) 

Lee e Mitchell (1994) contrariam a maior parte dos autores que, desde March e Simon 

(1958), enfatizavam o fator satisfação no trabalho como principal antecedente da saída da 

organização. Após acumularem dados empíricos coletados com mais de 1200 indivíduos que 

haviam saído voluntariamente das organizações em que trabalhavam, Lee e Mitchell (1994) 

concluíram que um evento precipitador, o qual eles denominam choque e é independente da 

satisfação no trabalho, marca o início do processo de saída. O choque pode ser relacionado ao 

trabalho (por exemplo, ter uma discussão com o superior ou com um colega de trabalho, 

escândalos corporativos etc.) ou à esfera pessoal (por exemplo, mudar o estado civil, perder um 

familiar, adotar uma criança, ganhar na loteria), pode ser esperado ou não (por exemplo, receber 

uma proposta de trabalho inesperada), e não precisa necessariamente ser algo negativo para o 

                                                             
3 Lee e Mowday (1987) perguntaram aos participantes o quanto os padrões de qualidade (por exemplo, 

desempenho) e os procedimentos operacionais (por exemplo, auditoria interna) da organização eram consistentes 

com seus valores pessoais e profissionais. 
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indivíduo (por exemplo, quando o colaborador deixa a organização porque o(a) parceiro(a) é 

transferido(a) para outra cidade, para a qual desejava se mudar) (HOLTOM et al., 2005). 

Ainda de acordo com Lee e Mitchell (1994), os indivíduos deixam a organização em 

que trabalham por um entre quatro caminhos de decisão, sendo que três deles envolvem um 

choque, ou seja, um evento que marca o início do processo de saída. Holtom et al. (2005) 

reforçam essa teoria ao afirmarem que choques, e não insatisfação no trabalho acumulada, 

levam à saída da organização em três dos caminhos. 

Imagens e scripts são termos utilizados na teoria de Lee e Mitchell (1994). Imagens 

incluem valores, objetivos e planos para o alcance de tais objetivos. Já um script é um plano de 

ação, preexistente, para a saída. No primeiro caminho, um choque motiva que um script seja 

colocado em prática, como ocorre com o exemplo de quando o(a) parceiro(a) consegue trabalho 

em outra cidade, sendo que o casal já planejava se mudar para lá. Em tal caminho, o indivíduo 

deixa a organização sem avaliar nem seu vínculo com ela, nem alternativas de trabalho. 

No segundo caminho, um choque, geralmente negativo, leva o indivíduo a repensar seu 

vínculo com a organização. Envolve violações de imagens, “quando valores, objetivos e 

estratégias para o alcance dos objetivos não são compatíveis com a organização” (HOLTOM et 

al., 2005, p. 340, tradução do pesquisador), levando o indivíduo a deixá-la sem procurar 

alternativas. Holtom et al. (2005) oferecem como exemplo a situação em que o colaborar não 

consegue uma promoção, observando que, nesse caso, a satisfação no trabalho podia ser alta 

antes do choque. 

No terceiro caminho, o choque produz violações na imagem que levam o indivíduo a 

comparar seu emprego atual com alternativas. Por exemplo, no caso de receber uma proposta 

de trabalho inesperada, o colaborador pode sair ainda que esteja satisfeito com seu trabalho 

atual (HOLTOM et al., 2005). Por fim, no quarto caminho, baixos níveis de satisfação no 

trabalho e não choques levam à saída, considerando ou não alternativas. 

 

2.1.3.5 Maertz Jr. e Griffeth (2004) 

Após revisarem a literatura sobre saída da organização entre a década de 1950 e o início 

dos anos 2000, Maertz Jr. e Griffeth (2004) afirmam que, apesar de a pesquisa empírica ter 

demonstrado relações entre diversas variáveis preditoras e saída da organização, não 

especificou os processos motivacionais que causam a tendência psicológica para permanecer 

na organização ou sair dela. Maertz Jr. e Griffeth (2004), então, relacionam oito forças 

motivacionais que influenciariam a saída voluntária: 
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 forças afetivas: referem-se a respostas emocionais relativas à organização. Assumindo 

que os indivíduos geralmente buscam o prazer e evitam a dor, o colaborador que se sente 

bem na organização e desfruta de sua pertença a ela quer permanecer. Ao contrário, o 

indivíduo que se sente mal buscará evitar o desconforto psicológico por trabalhar na 

organização; 

 forças calculativas: avaliação cognitiva do indivíduo sobre o que ele pode esperar de 

seu futuro na organização. Segundo Maertz Jr. e Griffeth (2004), o colaborador se 

perguntaria se pode alcançar seus objetivos e valores por pertencer à organização. Se 

concluísse que sim, teria motivação para permanecer nela; 

 forças contratuais: percepções de dívida para com a organização, o que, de acordo com 

Maertz Jr. e Griffeth (2004), autores de comprometimento organizacional denominam 

comprometimento normativo; 

 forças comportamentais: custos percebidos associados a deixar a organização, como a 

perda de plano de aposentadoria privada, de treinamentos específicos para a empresa e 

de tempo de casa; 

 forças alternativas: crença do empregado sobre sua capacidade de conseguir um trabalho 

alternativo, considerando a existência de oportunidades no mercado; 

 forças normativas: percepções sobre o que a família e os amigos esperam do indivíduo 

em relação à saída da organização, estando presentes, como mencionado neste estudo, 

na TAR, proposta por Fishbein e Ajzen (1975); 

 forças morais: referem-se a valores do trabalhador sobre o comportamento de saída. Por 

exemplo, alguns colaboradores, influenciados pela ética protestante, valorizam a 

perseverança, enquanto outros valorizam o oposto, considerando que “a variedade é o 

tempero da vida” (MAERTZ JR.; GRIFFETH, 2004, p. 674, tradução do pesquisador). 

 forças constituintes: relações com outras pessoas ou com grupos de pessoas na 

organização.  

Maertz Jr. e Griffeth (2004) também propõem as relações entre as oito forças 

motivacionais. Por exemplo, uma promessa de promoção não cumprida pode afetar forças 

afetivas, calculativas e contratuais. Se o colaborador perceber responsabilidade de seu gestor 

pela não promoção, também pode afetar forças constituintes. As forças motivacionais também 

podem ser opostas. Assim, por exemplo, um colaborador pode odiar sua função atual (forças 

afetivas), mas acreditar que pode alcançar seus objetivos no longo prazo, como a promoção 

para outro cargo, permanecendo na organização (forças calculativas). Um outro exemplo seria 
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quando o indivíduo visualiza oportunidades no mercado (forças alternativas), mas sua família 

não apoia sua saída da organização (forças normativas). 

Observa-se alguma aproximação entre as forças calculativas e o presente trabalho. No 

entanto, enquanto este estudo se volta para a percepção de realização de valores pessoais no 

ambiente organizacional, as forças calculativas focam a possibilidade futura de o indivíduo 

alcançar seus objetivos e valores pela pertença à organização, estando mais próximas do 

trabalho de Paschoal (2008), que será comentado na seção 2.5.3. 

Nota-se que outras forças se aproximam de valores pessoais e mesmo de RVP. Por 

exemplo, forças contratuais podem se aproximar de valores de Tradição, sendo que Dutra 

(2014) verificou a influência de RVP em comprometimento normativo; forças comportamentais 

podem se relacionar a valores de Segurança: pessoal, entre outros; forças normativas podem se 

relacionar com valores de Tradição; forças morais, de acordo com os exemplos dados por 

Maertz Jr. e Griffeth (2004), com valores de Tradição ou de Estimulação; e forças constituintes, 

com valores de Conformidade: interpessoal. 

Como observam Maertz Jr. e Griffeth (2004), embora pesquisadores tenham se voltado 

ao estudo de diversas variáveis antecedentes de saída da organização, os modelos existentes 

negligenciam parte delas. Assim, a próxima seção dedica-se à apresentação dessas variáveis, 

oferecendo uma visão mais ampla da que seria possível apenas pelos modelos sobre o que pode 

levar indivíduos a saírem das organizações. 

 

2.1.4 Variáveis preditoras da saída 

Uma ampla gama de variáveis tem sido pesquisada para compreender a saída da 

organização (MOBLEY et al., 1979; MAERTZ JR.; GRIFFETH, 2004). Observando o Quadro 

1, é possível analisar a evolução histórica das variáveis cuja relação com saída tem sido 

estudada empiricamente. Para a construção de tal quadro, consideraram-se as revisões e meta-

análises conduzidas por Porter e Steers (1973), Muchinsky e Morrow (1980), Cotton e Tuttle 

(1986), Griffeth et al. (2000) e Holtom et al. (2008).  

Devido à limitação de espaço, não é possível comentar todas as variáveis presentes no 

Quadro 1. De particular interesse para este estudo, observa-se que a compatibilidade entre 

indivíduo-vocação (P-V) foi estudada, em relação à saída da organização, nos anos de 1970 e 

1980; a compatibilidade entre indivíduo-trabalho (P-J), a partir da década de 1980; e, a 

compatibilidade P-O, a partir da década de 1990. 
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Quadro 1. Variáveis relacionadas à saída voluntária da organização 

Variável 
Década 

de 1970 

Década 

de 1980 

Década 

de 1990 

Década de 

2000 

Fatores pessoais 

Idade     

Sexo     

Personalidade     

Compatibilidade P-V     

Tamanho da família ou número de dependentes     

Competências     

Raça ou etnia     

Estado civil     

Escolaridade     

Inteligência     

Fontes de renda alternativas     

Fatores relacionados ao trabalho, ao ambiente de trabalho imediato ou à organização 

Tempo de casa     

Satisfação no trabalho     

Estilo de liderança, troca entre líder e liderado     

Clareza de papel     

Políticas salariais e de promoção     

Interação com os pares, coesão do grupo     

Tarefas repetitivas     

Autonomia e responsabilidade     

Comprometimento organizacional     

Estresse     

Tamanho da unidade de trabalho     

Alcance de expectativas     

Prestígio da organização     

Prestígio da função     

Tamanho da organização     

Desempenho na função     

Justiça organizacional     

Reconhecimento e feedback     

Compatibilidade P-J     

Horário flexível     

Exaustão     

Bem-estar     

Absenteísmo     

Envolvimento com o trabalho (job involvement)     

Incerteza psicológica     

Compatibilidade P-O     

Cultura e clima organizacionais     

Choques/eventos críticos     

Fatores externos ou econômicos 

Percepções de alternativas de emprego     

Estado da economia nacional (Produto Interno 

Bruto, índice de desemprego) 

    

Estado da economia local (índice de desemprego)     

Índice de desemprego da ocupação     

Acesso a fontes de renda institucionais (por 

exemplo, seguro desemprego, benefícios sociais) 

    

Presença sindical     

Pressões normativas (externas ao indivíduo)     

Fonte: Organizado pelo autor. 
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 De acordo com Muchinsky e Morrow (1980), as variáveis econômicas moderariam as 

relações entre fatores individuais e fatores relacionados ao trabalho e saída da organização. 

Nesse sentido, o estudo de Carsten e Spector (1987) é interessante porque os autores se voltaram 

a observar, por um período de 36 anos compreendido entre 1947 e 1983, o efeito de condições 

econômicas na relação entre satisfação no trabalho e saída da organização. Concluíram que 

condições econômicas (mensuradas por índice de desemprego e oportunidades alternativas de 

trabalho) moderaram as relações entre satisfação no trabalho e intenção de saída, bem como 

entre satisfação no trabalho e saída em si.  Por outro lado, Lee e Mowday (1987) não 

encontraram suporte para a relação entre disponibilidade de oportunidades de trabalho 

alternativas e saída da organização. Mais recentemente, Cesário e Feijão (2014) não 

encontraram relação significativa entre percepção de empregabilidade e intenção de saída. 

Para além das variáveis identificadas nas revisões e meta-análises mencionadas, foram 

identificadas outras nas pesquisas que fizeram parte da literatura revisada para esta tese.  Assim, 

Van Dick et al. (2004) estudaram a relação entre identificação organizacional e intenção de 

saída, mediada por satisfação no trabalho. Mitchell et al. (2001) propuseram o conceito de job 

embeddedness4 e estudaram a relação de tal conceito com saída voluntária, mediada por 

intenção de saída.  

Para identificar as razões da saída da organização, McWilliams (2011) realizou estudo 

qualitativo, com indivíduos que já haviam saído das empresas em que trabalhavam. Como 

resultado, relata principalmente fatores referentes à liderança, tais como: relações pobres com 

o gestor, falta de reconhecimento, desconforto com situação de ostracismo, assédio moral (por 

exemplo, gritos), percepção de que o gestor não entende do negócio, gestor supercontrolador, 

gestor com comportamento antiético, gestor sem consciência social (e.g., o gerente esperava 

que o funcionário atendesse ao celular enquanto este estava no pronto-socorro com o filho), 

falta de espaço para diálogo, desrespeito à competência/expertise profissional. Nesse sentido, 

Mardanov et al. (2008) reportaram que a satisfação com o superior é mais importante na 

predição de saída do que a satisfação com o trabalho em geral. 

Além das razões atribuídas à relação entre líder-liderado, McWilliams (2011) reporta 

que os indivíduos relacionam a saída com o excesso de horas de trabalho, o que já havia sido 

registrado por Jiang et al. (2009). Chama a atenção o interesse crescente no estudo entre 

                                                             
4 Não tendo encontrado tradução para o conceito de job embeddedness, destaca-se que, de acordo com Mitchell et 

al. (2001, p. 1102, tradução do pesquisador), esta inclui “(1) ligações dos indivíduos com outras pessoas, equipe e 

grupos; (2) percepções da compatibilidade com o trabalho, com a organização e com a comunidade; e, (3) o que 

os indivíduos reportam ter de sacrificar se deixarem seus trabalhos”.  
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intenção de saída e bem-estar (ALI, 2014), estresse (ALLISEY et al., 2014) e equilíbrio entre 

vida pessoal e trabalho (NOOR, 2011).  A seguir, apresentam-se estudos que, como o presente 

trabalho, atentam para a relação entre compatibilidade P-O e intenção de saída. 

 

2.1.5 Intenção de saída nos estudos de compatibilidade indivíduo-organização 

Edwards e Billsberry (2010, p. 483, tradução do pesquisador) estudaram a relação entre 

várias dimensões de compatibilidade indivíduo-ambiente (P-E), incluindo as compatibilidades 

P-V, P-J, P-O, indivíduo-grupo (P-G) e indivíduo-superior imediato (P-S), e concluíram que 

“as cinco apresentam relações significativas e negativas com intenção de saída, sugerindo que 

níveis maiores de compatibilidade P-E são associados com níveis menores de intenção de 

saída”. 

De fato, entre as consequências de compatibilidade P-O, intenção de saída é uma das 

mais estudadas. Santos e Domenico (2015) realizaram um estudo bibliométrico considerando 

todos os estudos na base de dados Scopus, sem limite de data de publicação, com o termo 

person-organization fit no título do documento, e verificaram que 29,3% desses estudos (n = 

29) elegeram intenção de saída como variável dependente. Aqui, para além daqueles estudos, 

acrescentam-se outros encontrados ao longo da realização da presente tese (ver Quadro 2).  

 

Quadro 2. Estudos em compatibilidade P-O que consideraram intenção de saída como variável 

dependente 
Anos 1990 

O’Reilly et al., 1991 

Cable e Judge, 1996 

Lovelace e Rosen, 1996 

Sims e Keon, 1997 

 

Anos 2000 

Van Vianen, 2000 

Ximénez e San Martín, 2000 

Lauver e Kristof-Brown, 2001 

Tepeci e Bartlett, 2002 

Verquer et al., 2003 

Westerman e Cyr, 2004 

Ostroff et al., 2005 

Arthur Jr. et al., 2006 

Edwards et al., 2006 

Brigham et al., 2007 

Piasentin e Chapman, 2007 

Van Vianen et al., 2007 

Wheeler et al., 2007 

Ambrose et al., 2008 

Cennamo e Gardner, 2008 

Moynihan e Pandey, 2008 

Edwards e Cable, 2009 

Narayanan e Sekar, 2009 

Anos 2010 

Allameh e Abbasi, 2010 

Chang et al., 2010 

Chiang e Birtch, 2010 

Da Silva et al., 2010 

Edwards e Billsberry, 2010 

Jung et al., 2010 

Liu et al., 2010 

Boon et al., 2011 

Cennamo e Gardner, 2011 

Nicol et al., 2011 

Vicente et al., 2011 

Yang et al., 2011 

Velez e Moradi, 2012 

Findik et al., 2013 

Jung e Yoon, 2013 

Aktas, 2014 

 

Fonte: Organizado pelo autor 

 

A fase de atrito da teoria ASA provê a racionalidade para a relação entre compatibilidade 

P-O e saída da organização (CABLE; JUDGE, 1996; CABLE; DERUE, 2002; ARTHUR JR. 
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et al., 2006). Schneider et al. (1995, p. 764-765, tradução do pesquisador) afirmam que “as 

pessoas deixam as organizações como um todo, não somente seus trabalhos, devido às 

estruturas organizacionais, aos processos e à cultura que experimentam enquanto estão 

trabalhando na sua função”. Para ilustrar esse ponto, há o exemplo de uma contadora que, 

embora excelente em sua função, tem a intenção de deixar a organização por não conseguir ser 

promovida, uma vez que a organização não tem uma política de igualdade de gêneros. Também 

nesse sentido, Tett e Meyer (1993) defendem que tanto a intenção de saída quanto a saída em 

si refletem mais um comportamento de retirada da empresa do que do trabalho.  

Enquanto alguns autores reportam uma relação direta entre compatibilidade P-O e 

intenção de saída (VAN VIANEN, 2000; XIMÉNEZ; SAN MARTÍN, 2000; BRIGHAM et al., 

2007; VAN VIANEN et al., 2007; CENNAMO; GARDNER, 2008; NARAYANAN; SEKAR, 

2009; EDWARDS; BILLSBERRY, 2010; JUNG et al., 2010; NICOL et al., 2011 ), outros 

defendem que essa relação é mediada por satisfação no trabalho (TETT; MEYER, 1993; 

WESTERMAN; CYR, 2004; ARTHUR JR. et al., 2006; EDWARDS et al., 2006; LIU et al., 

2010), comprometimento organizacional (TETT; MEYER, 1993; WESTERMAN; CYR, 2004; 

ARTHUR JR. et al., 2006), e identificação organizacional (EDWARDS et al., 2006). Aqui, não 

havendo suporte teórico ou empírico sobre a relação entre RVP e satisfação no trabalho, opta-

se por focar na relação direta entre RVP, visto como componente de compatibilidade P-O 

percebida, e intenção de saída. 

Holtom et al. (2008) relacionam as principais tendências observadas nas pesquisas sobre 

saída da organização a partir dos anos 2000. Entre elas, têm-se a inclusão de novas variáveis de 

diferenças individuais e a ênfase crescente em variáveis contextuais que enfatizem relações 

interpessoais. Aqui, entende-se que RVP, como será visto com mais detalhe adiante, envolve 

tanto diferenças individuais como contexto, uma vez que os indivíduos atribuem importâncias 

diferentes aos seus valores pessoais e que a realização de tais valores ocorre em determinado 

contexto, neste caso, o ambiente organizacional. Em outras palavras, RVP contém, em si, uma 

parte que se refere ao indivíduo e outra, à situação, sendo aqui defendido como componente de 

compatibilidade P-O percebida. 

Na próxima seção, discorre-se sobre compatibilidade P-O, considerada neste estudo 

como antecedente de intenção de saída. 
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2.2 Compatibilidade indivíduo-organização 

Há muito se discute sobre a atribuição do comportamento humano. Endler e Magnusson 

(1976a) relatam a existência de cinco grandes abordagens teóricas, na psicologia, que visam a 

explicá-lo. São elas: abordagem dos traços, psicodinâmica, situacionista, interacionista e 

fenomenológica.   

 

2.2.1 Atribuição do comportamento humano: modelo dos traços, modelo situacionista e 

modelo interacionista 

As teorias de compatibilidade P-O baseiam-se na abordagem interacionista.  Para 

melhor compreensão da abordagem interacionista, apresentam-se os principais aspectos das 

abordagens dos traços e situacionista. A abordagem psicodinâmica é discutida em comparação 

ao modelo dos traços. Estando mais distante dos estudos em compatibilidade P-O e do desenho 

metodológico adotado neste trabalho, não se apresenta a abordagem fenomenológica.  

 

2.2.1.1 Os “personologistas” e o modelo dos traços 

O desenvolvimento teórico e a pesquisa na área de personalidade se deram 

principalmente sob o que é chamado de modelo dos traços, que atribui o comportamento a 

disposições latentes e estáveis (ENDLER, 1975; ENDLER; MAGNUSSON, 1976a). 

Historicamente, o modelo dos traços é precedido pelo modelo dos tipos de 

personalidade. Acredita-se que Hipócrates (400 a.C.) tenha sido o primeiro autor a postular um 

modelo dos tipos, tendo atribuído o comportamento humano à predominância de fluidos 

corporais: bile amarela, bile negra, sangue e muco (ENDLER; MAGNUSSON, 1976a; 

ENDLER; EDWARDS, 1978). Enquanto o modelo dos tipos propõe categorias discretas de 

personalidade, o modelo dos traços propõe dimensões contínuas, ao longo das quais os 

indivíduos diferem (ENDLER; EDWARDS, 1978). 

Ekehammar (1974) e Endler e Magnusson (1976a) comparam o modelo dos traços com 

o modelo psicodinâmico e afirmam que, enquanto o primeiro assume a existência de várias 

dimensões contínuas nas quais os indivíduos diferem, o segundo foca em um núcleo da 

personalidade que, de forma predisposicional, determinaria o comportamento. Em comum, 

ambos defendem que construtos intraindividuais e estáveis, tais como traços, disposições 

internas, estrutura psíquica, são os principais determinantes na explicação da variância 

comportamental. Em outras palavras, de acordo com tais modelos, o comportamento é 

determinado por fatores internos ao indivíduo, o que poderia ser representado pela equação 
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B=f(P), onde B representa comportamento e P, fatores pessoais. Murray (1938) propõe a 

utilização do termo “personologia” para o ramo da psicologia que investiga diferenças 

individuais e tipos de personalidade. Para Ekehammar (1974), os modelos dos traços e 

psicodinâmico seriam os modelos personologistas.  

Endler (1975) e Endler e Magnusson (1976a) observam que os pesquisadores apoiados 

no modelo dos traços visam a dois objetivos. O primeiro é encontrar consistências nas respostas 

do indivíduo a diferentes situações. Dessa forma, o modelo dos traços seria um modelo 

resposta-resposta (R-R). O segundo é compreender a relação entre tais respostas e disposições 

latentes. Os traços são inferidos pela consistência nas respostas de um mesmo indivíduo em 

diferentes situações (BOWERS, 1973; ENDLER, 1975). Ademais, pesquisadores apoiados no 

modelo dos traços também olham para diferenças entre indivíduos numa mesma situação 

(BOWERS, 1973). 

Endler e Edwards (1986) elucidam que há significados diferentes para o termo 

“consistência”. Denomina-se consistência absoluta a perspectiva apresentada por Endler e 

Magnusson (1976a) de que os traços se manifestam, por meio de comportamentos, de forma 

consistente em diferentes situações. Já a perspectiva de que a consistência não significa que os 

indivíduos se comportem exatamente da mesma forma em diferentes situações, mas que um 

traço de personalidade específico (por exemplo, afiliação) está na mesma ordem de um ranking 

em diferentes situações, é denominada consistência relativa (ENDLER; EDWARDS, 1978). 

Em oposição aos pesquisadores que se apoiam no modelo dos traços, há um outro grupo 

que confere maior ênfase em variáveis ambientais, como será visto a seguir. 

 

2.2.1.2 Os situacionistas ou ambientalistas 

Os autores situacionistas atribuem o comportamento a estímulos ambientais, ou seja, 

para eles, o comportamento é específico de cada situação e não consistente entre situações 

(ENDLER; MAGNUSSON, 1976a). Bowers (1973, p. 309, tradução do pesquisador) 

exemplifica afirmando que, enquanto os leigos diriam que um indivíduo é honesto, os 

situacionistas diriam que, “isso está sob controle das circunstâncias”. 

Ichheiser (1943) acredita que a predominância do modelo dos traços por tanto tempo 

deve-se ao liberalismo, ideologia presente no século XIX, que enfatiza fatores pessoais. De 

acordo com o autor, o liberalismo prega que “nosso destino no espaço social depende 

exclusivamente, ou pelo menos predominantemente, das nossas qualidades individuais” 

(ICHHEISER, 1943, p. 152), sem consideração às condições sociais. Endler e Edwards (1986) 
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acrescentam que o desenvolvimento, na estatística, da análise fatorial também contribuiu para 

a ênfase no modelo dos traços, tendo em vista que a aplicação dessa técnica de análise de dados 

pelos psicólogos passou a permitir a identificação de fatores ou traços de personalidade. 

Por outro lado, o desemprego seguido da Grande Depressão de 1929, a II Guerra 

Mundial e a Guerra Fria contribuíram para mudar a ênfase na explicação do comportamento 

para as condições sociais (ICHHEISER, 1943), ou seja, para o situacionismo. Ichheiser (1943) 

observa que a situação colabora de duas formas para a determinação do comportamento: como 

estímulo que provoca respostas e como oportunidades ou obstáculos para a ação. 

Os situacionistas focam seus esforços na investigação do ambiente visando encontrar os 

fatores importantes para determinar o comportamento. Tal perspectiva poderia ser representada 

pelas equações B=f(S), onde B representa comportamento e S representa estímulos ou fatores 

situacionais ou B=f(E), onde E representa ambiente (EKEHAMMAR, 1974). 

Na perspectiva situacionista, o objetivo da pesquisa é formular leis para reações 

comportamentais como função do tipo e da intensidade do estímulo externo, sendo um modelo 

estímulo-resposta (S-R) (ENDLER; MAGNUSSON, 1976a; ENDLER; MAGNUSSON, 

1976b; MAGNUSSON; ENDLER, 1977). Assim, o modelo situacionista é a base para o 

behaviorismo (ENDLER; MAGNUSSON, 1976a). 

A depender da abordagem teórica adotada, os estímulos ambientais que determinam o 

comportamento podem ser físicos e/ou psicológicos. Endler e Magnusson (1976b) elucidam 

que, embora os modelos situacionistas reconheçam diferenças individuais, focam na análise dos 

efeitos de diversos tratamentos experimentais (estímulos) em respostas, constituindo a 

abordagem S-R. 

Bowers (1973) afirma que, embora situacionistas concordem que variáveis 

independentes são geralmente externas ao indivíduo, eles diferem na importância que dão a 

variáveis internas.  Para os situacionistas, diferenças no comportamento de indivíduos frente a 

uma mesma situação são compreendidas conceitualmente como resultado de diferentes 

experiências objetivas na história de vida dos indivíduos ou, simplesmente, como erro. 

A controvérsia entre o modelo dos traços e o situacionista, bem como o desenvolvimento 

da análise de variância, estimulou pesquisadores a buscarem evidências sobre a variância 

explicada por diferenças individuais, por fatores situacionais e pela interação entre ambos. Tais 

pesquisas empíricas (por exemplo, Endler e Hunt, 1966), realizadas nas décadas de 1960 e 1970, 

encontraram evidências de que mais variância é explicada por interações entre indivíduo e 

situação do que por traços ou variáveis situacionais isoladamente (EKEHAMMAR, 1974; 
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ENDLER; MAGNUSSON, 1976a; MAGNUSSON; ENDLER, 1977; SPIELBERGER, 1977; 

ENDLER; EDWARDS, 1986; OSTROFF; SCHULTE, 2012). Como resultado dessas 

evidências empíricas, o interacionismo ganha força como modelo de atribuição do 

comportamento, o que já era apontado teoricamente, como será visto, desde a década de 1920. 

 

2.2.1.3 Os interacionistas 

De acordo com Endler e Hunt (1966) e Endler (1975), perguntar se diferenças 

individuais ou situações são a maior fonte de variância comportamental se torna uma pseudo-

questão, sendo “análoga a perguntar se ar ou sangue é mais essencial para a vida” (ENDLER, 

1975, p. 16, tradução do pesquisador).  

Nesse sentido, Mischel (1977) defende que uma psicologia compreensiva deve 

considerar tanto as condições ambientais, que afetam o que o indivíduo pensa, sente e faz, como 

as variáveis pessoais que, tidas como produtos da história do indivíduo, regulam como novas 

experiências o afetam. 

Assim, os interacionistas defendem que “o comportamento é resultado de uma interação 

contínua, indispensável, entre o indivíduo e a situação em que ele se encontra, ou seja, 

B=f(P,S)” (ENDLER; MAGNUSSON, 1976a, p. 3). Ekehammar (1974) esclarece que o 

interacionismo é uma síntese do personologismo e do situacionismo.  

Para os autores interacionistas, o comportamento individual “é um processo contínuo 

no qual mudanças no ambiente podem se tornar entrelaçadas à interpretação do indivíduo de tal 

forma a levá-lo, ao longo do tempo, a mudar sua compreensão sobre a situação, mas também 

seu comportamento” (REID, 1977, p. 185, tradução do pesquisador). Bowers (1973, p. 327, 

tradução do pesquisador) afirma que, na perspectiva interacionista, “situações são tanto função 

do indivíduo quanto o comportamento do indivíduo é função da situação”. 

Ekehammar (1974), Endler e Magnusson (1976a) e Endler e Edwards (1986) relatam 

que Aristóteles já apresentava uma perspectiva interacionista sobre o comportamento. Kurt 

Lewin (1935), cujo trabalho é considerado primordial por autores que atribuem o 

comportamento à interação entre indivíduo e ambiente (ENDLER; MAGNUSSON, 1976a; 

ENDLER; EDWARDS, 1986; CHATMAN, 1989; SCHNEIDER et al., 1995; CABLE; 

JUDGE, 1996; SCHNEIDER, 2001; TARIS; FEIJ, 2001; VERQUER et al., 2003; EDWARDS, 

2008), abre seu livro contrapondo modelos de pensamento apoiados nas lógicas aristotélica e 

galileica, modelos estes que oferecem suporte tanto à física quanto à psicologia. Tendo como 

referência o que foi escrito por Lewin (1935), observa-se aqui que, embora Aristóteles tenha 
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tratado da interação entre organismo e ambiente, isto não é suficiente para afirmar que o modelo 

interacionista baseia-se em seu pensamento. 

Aristóteles apresenta definições antropomórficas dos objetos. Para ele, não só todo 

objeto tende à realização de sua própria natureza, como também tal natureza é o que permite a 

sua classificação em determinada classe. Portanto, na classe estaria ao mesmo tempo o conceito 

e a meta (Ϯέλοѕ) de um objeto (LEWIN, 1935). Na visão aristotélica, todos os objetos tendem 

à perfeição (Ϯέos), mas outros objetos podem interferir causando distúrbios (𝛽ἰ𝛼) em tal 

tendência. Assim, o ambiente somente exerceria influência à medida que causasse distúrbios na 

tendência dos objetos à realização de sua natureza ou perfeição (LEWIN, 1935).  

Já o pensamento galileico, sem retirar a importância da natureza do objeto, suas 

propriedades e estrutura, considera que a situação é tão importante quanto o objeto. Lewin 

(1935, p. 29-30, tradução do pesquisador) afirma que, para Galileu, “somente pela totalidade 

concreta que abrange o objeto e a situação, os vetores que determinam a dinâmica do evento 

são definidos” (LEWIN, 1935, p. 29-30). 

Lewin (1935, p. 28, tradução do pesquisador) ainda observa que, enquanto a direção dos 

vetores físicos na dinâmica aristotélica é completamente predeterminada pela natureza do 

objeto, para Galileu, “a existência de um vetor físico sempre depende de relações mútuas de 

muitos fatos físicos, especialmente da relação do objeto com seu ambiente”. Por exemplo, 

enquanto a física aristotélica defende que a tendência de objetos leves irem para cima e de 

objetos pesados irem para baixo depende dos objetos em si, a física galileica entende que não 

somente a tendência de um objeto leve ir para cima, mas até mesmo o peso do objeto depende 

da relação entre objeto e ambiente (LEWIN, 1935). Assim, entende-se aqui que, embora 

Aristóteles tenha mencionado a influência do ambiente no desenvolvimento do organismo, o 

pensamento aristotélico oferece apoio mais aos autores personalistas do que aos interacionistas. 

Galileu, por sua vez, ofereceria suporte ao modelo interacionista. 

Caminhando para a psicologia como ciência independente da filosofia, atribuem-se 

provavelmente a Jacob Robert Kantor (1924) as primeiras contribuições à perspectiva 

interacionista. O autor teria sido o primeiro a postular uma teoria do comportamento baseada 

na interação entre indivíduo e situação (EKEHAMMAR, 1974; ENDLER; MAGNUSSON, 

1976a; ENDLER; EDWARDS, 1986). Nas palavras do autor, “o desenvolvimento da 

personalidade ocorre enquanto o indivíduo se adapta às várias situações no contato com seu 

ambiente psicológico” (KANTOR, 1924, p. 92, tradução do pesquisador). Logo, o estudo da 

personalidade consiste na observação “do indivíduo enquanto ele interage com todos os tipos 
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de situações que constituem as circunstâncias do seu comportamento” (KANTOR, 1924, p. 92, 

tradução do pesquisador). Ademais, Kantor (1924) defende as diferenças individuais e a 

interação entre ações e situações como os dois grandes princípios da psicologia. 

Observa-se que Kantor (1924) já diferenciava entre ambiente objetivo, o qual ele 

denomina de biológico, e ambiente psicológico. Segundo o autor, o ambiente biológico seria 

mais ou menos estático, envolvendo a região geográfica onde o indivíduo se encontra e a 

temperatura. Já o ambiente psicológico, ao invés de incluir todos os elementos que estão 

presentes ou que ocorrem no ambiente, envolveria apenas os aspectos do ambiente que servem 

como estímulo para o indivíduo e que se correlacionam com suas respostas, sejam estas reações 

elementares ou padrões complexos de comportamento. Kantor (1924, p. 93, tradução do 

pesquisador) também ressalta que “o ambiente psicológico não se limita ao que é popularmente 

chamado natural. Ambiente psicológico também consiste de fenômenos sociais, intelectuais, 

estéticos, religiosos e outras coisas e situações culturais”.  

Já Lewin (1935) dá maior ênfase à interação do indivíduo com um ambiente que é 

subjetivo. Nas palavras do autor, 

Desde que a concepção do mundo perceptual como uma soma de elementos 

sensoriais foi abandonada, a percepção não apresenta para nós coisas e eventos 

reais, com significado definitivo, o estímulo para a percepção (por exemplo, o 

rosto desfigurado de um soldado ferido) deve ser avaliado não de acordo com 

sua intensidade física, mas de acordo com sua realidade psicológica (LEWIN, 

1935, p. 47). 

 

Ressaltando a ênfase em um ambiente que é subjetivo, bem como a presença da 

perspectiva interacionista na teoria do campo, Lewin (1951, p. 24) também afirma que  

É cada vez mais reconhecido, embora ainda haja algumas exceções, que as 

relações espaciais de dados psicológicos não podem ser representadas 

adequadamente por meios de espaço físico, mas têm que ser tratadas como 

espaço psicológico. Está aceito em todo lugar que o “espaço vital” inclui o 

indivíduo e seu ambiente psicológico. 

 

Cartwright (1951), editor de uma obra com textos selecionados de Kurt Lewin, elucida 

o conceito de espaço vital. O espaço vital inclui todos os fatos que têm existência para o 

indivíduo e exclui todos os que não têm. Inclui-se no espaço vital tudo aquilo que tem efeitos 

demonstráveis no comportamento do indivíduo: não somente acontecimentos físicos, 

econômicos, políticos, legais etc., mas também necessidades, metas, estrutura cognitiva, 

pertença grupal e competências. Cartwright (1951, p. XI, tradução do pesquisador) esclarece 

que, ao falar em comportamento, estão incluídos “ação, pensamento, desejo, esforço, valoração, 

alcance etc.” Lewin (1951, p. 27, tradução do pesquisador) adiciona que, 
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De acordo com a teoria do campo, o comportamento não depende nem do 

passado nem do futuro, mas do campo presente (esse campo presente tem uma 

certa profundidade temporal. Inclui o “passado psicológico”, “presente 

psicológico” e “futuro psicológico”, que constituem uma das dimensões do 

espaço vital existente em um dado momento). 

 

Um pressuposto básico da teoria do campo é a interdependência de todos os elementos 

do espaço vital5. Também dessa forma, destaca-se a presença da perspectiva interacionista na 

teoria de campo de Lewin, para quem “comportamento (B) é função do indivíduo (P) e do 

ambiente (E), B=f(P,E), e P e E, na fórmula, são variáveis interdependentes” (LEWIN, 1951, 

p. 24-25, tradução do pesquisador). Nas palavras de Lewin (1951, p. 25, tradução do 

pesquisador), 

As afirmações básicas de uma teoria de campo são que (a) o comportamento tem 

que ser derivado da totalidade de fatos coexistentes, (b) tais fatos têm o caráter 

de um “campo dinâmico” de forma que o estado de qualquer parte do campo 

depende de todas as outras partes do campo. 

 

O próximo autor a apresentar uma teoria psicológica com perspectiva interacionista foi 

Henry Alexander Murray (1938) (EKEHAMMAR, 1974; ENDLER; MAGNUSSON, 1976a; 

PERVIN, 1978; ENDLER; EDWARDS, 1986), que defende que o indivíduo assimila e integra 

o que está presente em seu ambiente.  

De acordo com o autor, a situação raramente pode ser descrita como um agregado de 

sensações. Apoiado na escola da Gestalt, Murray (1938) entende que o indivíduo percebe a 

situação como um todo com significado6, ao qual reage. Assim, para esse autor, tanto o 

conhecimento quanto as crenças do indivíduo são, em alguma medida, produto das situações 

com as quais ele interage (MURRAY, 1938). Seguindo tal raciocínio, Murray (1938, p. 40, 

tradução do pesquisador) defende que “o organismo e seu ambiente devem ser considerados 

juntos, uma única interação criatura-ambiente”, sendo esta a unidade de análise da psicologia. 

                                                             
5 Cartwright (1951) explica que é, nesse sentido, que a teoria do campo se aproxima da psicologia da Gestalt. De 

acordo com o dicionário da American Psychological Association (APA, Associação Americana de Psicologia, em 

português), a Gestalt (do alemão, forma, configuração ou totalidade) é definida como “configuração perceptual 

inteira […], constituída de elementos que se integram e interagem de modo a conferir propriedades à configuração 

inteira que os elementos individuais não possuem” (APA, 2010, p. 447). 
6 Murray (1938) divide os psicólogos em perifericalistas e centralistas. Os primeiros seriam aqueles que, com 

inclinação objetiva, fixar-se-iam no estudo de coisas e qualidades claramente observáveis, dadas pelos órgãos dos 

sentidos. Em tal perspectiva, o indivíduo seria tido como passivo e apenas reagiria à estimulação externa, 

concentrando-se na análise de estímulos e respostas manifestas. Para os perifericalistas, estímulos externos dão 

origem a tudo o que é psicológico, excluindo da análise processos psicológicos internos (MURRAY, 1938). Tais 

autores também seriam elementaristas, considerando o todo como soma de elementos. Já os psicólogos centralistas 

voltam-se para o estudo de fatos subjetivos, emoções e propósitos. Eles seriam totalistas, considerando a 

personalidade como uma unidade complexa, que pode, por conveniência, ser analisada por partes. Aqui, observa-

se que os interacionistas podem ser entendidos como centralistas. 
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Na teoria de Murray (1938), o comportamento resulta da combinação entre necessidade 

e pressão. Ele define necessidade como “um desequilíbrio que submete [o organismo] a tensão 

em busca do equilíbrio” (MURRAY, 1938, p. 67, tradução do pesquisador). Murray (1938) 

nota que a usual conexão estímulo-resposta pode não ser exibida, dependendo da ativação da 

necessidade. Como ilustração, o autor se vale do exemplo de um menino que, brigando com um 

colega, se estiver alimentado, pode arremessar uma maçã no seu antagonista, em vez de 

apresentar a resposta usual que seria comê-la. 

Já as situações podem tanto beneficiar o indivíduo para que ele encontre a satisfação de 

suas necessidades quanto prejudicá-lo, obstruindo essa satisfação. Tal efeito ou potência do 

ambiente é chamado, na teoria de Murray (1938), de pressão. Segundo esse autor, tudo o que 

beneficia ou prejudica o bem-estar do indivíduo pode ser considerado pressão, sendo que tudo 

aquilo que não têm tal efeito pode ser chamado de “inerte” (MURRAY, 1938, p. 119, tradução 

do pesquisador). Ainda, de acordo com Murray (1938), a reação a uma pressão tem um 

resultado que pode ser mensurado em termos de graus de realização (gratificação) ou frustração. 

Murray (1938) discorre sobre o ambiente tanto objetivo quanto subjetivo. Ele divide as pressões 

em alpha e beta. A pressão alpha é a que existe objetivamente e a beta “é a interpretação do 

sujeito sobre o fenômeno que ele percebe” (MURRAY, 1938, p. 122, tradução do pesquisador). 

Murray (1938, p. 42, tradução do pesquisador) denomina thema a combinação entre 

necessidade e pressão. Nas palavras do autor, “um thema pode ser definido como a estrutura 

dinâmica de um episódio simples, uma única interação criatura-ambiente”, propondo que um 

episódio seja a unidade molar com a qual a psicologia deva lidar. 

Como mencionado, embora as bases teóricas da abordagem interacionista tivessem sido 

propostas nas décadas de 1920 e 1930, pesquisas empíricas passaram a ser realizadas a partir 

da década de 1960. Bowers (1973) relata que tais pesquisas indicaram que o comportamento é 

mais específico de uma situação do que o modelo dos traços reconhece, e que as situações são 

mais específicas dos indivíduos do que o modelo situacionista reconhece. Billsberry (2003, p. 

21, tradução do pesquisador) ressalta que “as críticas apresentadas por Bowers lançaram as 

fundações da psicologia interacionista moderna, ao sugerir que os indivíduos e as situações são 

ambos ingredientes essenciais na determinação do comportamento humano”. 

Endler e Magnusson (1976a) destacam quatro características básicas do interacionismo: 

o comportamento é determinado por um processo de interação contínua entre o indivíduo e a 

situação; fatores cognitivos são importantes na interação; o significado psicológico da situação 
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para o indivíduo é um determinante essencial para o comportamento; e, o indivíduo é um agente 

ativo, intencional no processo de interação. 

Com relação à primeira característica, Magnusson e Endler (1977) reforçam que 

indivíduo e situação são tidos como indispensavelmente ligados um ao outro durante o processo 

de interação. Assim, nem características do indivíduo nem da situação em si determinam o 

comportamento isoladamente. 

Já em relação à segunda, Ekehammar (1974) observa que a perspectiva interacionista 

foi influenciada por teorias baseadas em concepções cognitivas, utilizando construtos como 

“estrutura cognitiva” e “esquema” para explicar padrões relativamente estáveis da 

representação que o indivíduo faz de seu ambiente físico e social. O autor também nota que a 

psicologia interacionista se apropria de termos da fenomenologia, tais como “campo 

fenomenológico”, “mundo pessoal” e “mundo comportamental”, explicando que todos esses 

termos referem-se essencialmente ao mesmo significado, ou seja, ao ambiente psicológico 

(EKEHAMMAR, 1974). 

Quanto à terceira característica, os autores que ofereceram as primeiras contribuições 

para a perspectiva interacionista na psicologia já afirmavam que esta deve considerar o 

ambiente psicológico (KANTOR, 1924), o espaço vital (LEWIN, 1935, 1951), defendendo a 

perspectiva centralista em detrimento da perifericalista (MURRAY, 1938). Também nesse 

sentido, Nuttin (1977) afirma que o comportamento humano7 em uma situação específica não 

é uma reação a estímulos físicos, ondas ou moléculas, mas só pode ser explicado em termos da 

percepção humana de situações, objetos e pessoas, bem como da maneira como o homem lida 

com tais situações, objetos e pessoas. Endler e Magnusson (1976a) observam que, ao interpretar 

as situações, o indivíduo atribui significado para elas. 

Por fim, em relação à quarta característica, embora os interacionistas considerem que o 

comportamento é influenciado por características das situações, defendem que as situações em 

que o indivíduo se encontra não acontecem de forma aleatória, mas são escolhidas por ele 

(ENDLER; MAGNUSSON, 1976a; ENDLER; MAGNUSSON, 1976b; MAGNUSSON; 

ENDLER, 1977; MISCHEL, 1977). Por exemplo, quando o indivíduo escolhe uma carreira ou 

ocupação, ele restringe os tipos de situações que vai encontrar (MAGNUSSON; ENDLER, 

1977).  

                                                             
7 Vale observar que Nuttin (1977) denomina comportamento todas as funções psicológicas humanas, como 

percepção, imaginação, pensamento, planejamento e ação. 
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Além disso, Mischel (1977) argumeta que os indivíduos influenciam as situações em 

suas vidas, assim como são afetadas por elas, de forma mútua e contínua. Ele destaca o papel 

ativo do indivíduo na visão da psicologia interacionista. Assim, tais interações não refletem 

somente reações às condições, mas os indivíduos ativamente selecionam e modificam as 

condições, por suas escolhas, cognições e ações. 

O indivíduo seleciona aspectos das situações que têm significado para ele para servirem 

como indícios para suas atividades, afetando o caráter das situações (ENDLER; 

MAGNUSSON, 1976a; ENDLER; MAGNUSSON, 1976b; BOWERS, 1977; MISCHEL, 

1977). Magnusson e Endler (1977) explicam que, tendo em vista um quadro de referência 

provido por uma situação particular, como, por exemplo, uma reunião de trabalho ou um jantar, 

os indícios situacionais influenciam o comportamento individual. No entanto, tais indícios 

mudam continuamente, parte em função do comportamento do próprio indivíduo. O indivíduo 

seleciona, interpreta e trata as informações da situação, transformando-as em comportamentos, 

que vão se tornar parte da situação e servir como indícios para outros e para si próprio. 

Mas com quais objetivos os indivíduos modificam as situações? Os autores explicam 

que o comportamento tem um propósito e é dirigido para o alcance de objetivos (MURRAY, 

1938; ARSENIAN; ARSENIAN, 1976; ENDLER; MAGNUSSON, 1976a; MAGNUSSON; 

ENDLER, 1977; NUTTIN, 1977). 

Nuttin (1977, p. 205, tradução do pesquisador) defende que os indivíduos, ao agirem, 

“tentam realizar algumas relações preferenciais com seu mundo de acordo com os planos, 

projetos e metas que têm em mente”. Seguindo esse raciocínio, para Magnusson e Endler (1977, 

p. 22, tradução do pesquisador), o indivíduo modifica as situações visando satisfazer suas 

disposições motivacionais. Os autores complementam afirmando que o indivíduo age nas 

situações “com base em suas próprias razões, expectativas, necessidades e motivos”. Já 

Arsenian e Arsenian (1976) defendem que o comportamento é determinado por forças internas 

e externas ao indivíduo, e enfatizam o papel das necessidades para descrever a origem 

intrapessoal do comportamento. De acordo com os autores, os comportamentos teriam por 

objetivo reduzir a tensão criada pela necessidade, sendo que a cultura define os caminhos que 

os indivíduos utilizam para satisfazer suas necessidades, sejam estas biológicas ou físicas 

(ARSENIAN; ARSENIAN, 1976), raciocínio que, como será visto na seção 2.4.1, está em 

concordância com Kluckhohn (1951/1968). 

Pervin e Lewis (1978) observam que a complexidade das interações entre organismo e 

ambiente aumenta drasticamente conforme se sobe na escala filogenética. A espécie humana 
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tem uma capacidade enorme, embora não limitada, não apenas de se adaptar ao ambiente, mas 

também de influenciá-lo. 

Bowers (1973) declara que, no interacionismo, a situação é sempre modificada pelo 

indivíduo. Nas palavras do autor, “a situação é função do observador, no sentido de que os 

esquemas cognitivos do observador filtram e organizam o ambiente, de modo a ser impossível 

separar completamente o ambiente da pessoa que o observa” (BOWERS, 1973, p. 328, tradução 

do pesquisador). Por sua vez, Nuttin (1977) encontra evidências empíricas para afirmar que 

variáveis pessoais e situacionais se interpenetram. Assim, compreende-se que, no 

interacionismo, a situação não é objetiva. 

Pervin e Lewis (1978) defendem que não é suficiente afirmar a interação entre 

indivíduos e ambiente, sendo necessário definir qual interação é relevante e delinear as viáveis 

no processo de troca entre ambos. Os autores encontraram nas pesquisas da época cinco formas 

de interação indivíduo-ambiente: 

1. Interação descritiva: quando o estudo de duas ou mais pessoas interagindo umas com 

as outras é tido como interação; por exemplo, como a esquizofrenia se manifesta em relações 

interpessoais ou como a interação social reflete características dos participantes e do contexto 

no qual a interação se dá. Pervin e Lewis (1978) criticam tal utilização do termo, pois, para eles, 

trata-se somente da descrição do fenômeno interação social, e não de um esforço conceitual 

para a compreensão do fenômeno.  

2. Interação estatística: presente em estudos que utilizam análise de variância, como 

quando se afirma que a interação entre indivíduos e ambiente contribui mais para a variância 

do comportamento do que indivíduos ou ambiente isoladamente. Pervin e Lewis (1978) 

observam que tal significado do termo interação é rejeitado por alguns autores (por exemplo, 

Olweus, 1977 e Overton e Reese, 1973) porque sugere que duas variáveis independentes, 

indivíduo e ambiente, podem ser combinadas e, então, relacionadas a uma variável dependente, 

o que assumiria uma pluralidade de causas e uma influência unidirecional, sendo mais próximo 

da posição mecanicista. 

Ademais, Pervin e Lewis (1978) afirmam que não se deve confundir a abordagem 

conceitual do interacionismo com a análise de variância. A presença de interação 

estatisticamente significante pode revelar pouco sobre as relações subjacentes entre as 

variáveis, até porque a ausência de interação estatisticamente significante não significa a 

inexistência de relações de interação complexas entre as variáveis. Nesse sentido, Endlers e 
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Edwards (1978) declaram que, embora a estratégia da variância indique que a interação é 

importante, ela não informa como o indivíduo e as situações interagem. 

3. Interação aditiva: presente quando variáveis relacionadas ao indivíduo são somadas 

às relacionadas ao ambiente para produzir um efeito. De novo, a interação se refere mais a duas 

variáveis independentes que são relacionadas a uma variável dependente. Pervin e Lewis (1978) 

observam que, neste caso, o efeito de cada variável poderia ser observado independentemente 

da outra. 

4. Interação interdependente: embora as duas variáveis possam ser mensuradas de forma 

independente, considera-se que nenhuma delas existe isoladamente e que seus efeitos só podem 

ser entendidos considerando-se a relação entre si. Pervin e Lewis (1978, p. 14-15, tradução do 

pesquisador) complementam afirmando que 

As relações entre as variáveis podem ser lineares ou não. Quando se concebe um 

fenômeno em termos de efeito de muitas variáveis interdependentes, estamos 

face a um sistema, uma rede complexa de variáveis interdependentes cuja 

mudança no status de uma variável pode ter consequências que variam em todas 

as outras variáveis relacionadas. Esse tipo de interação parece ser a essência do 

ponto de vista de que não podemos compreender indivíduos isolados de 

situações ou situações isoladas de pessoas […] Este significado do termo 

interação chamaria atenção para a questão “Como?” ou para a natureza do 

processo que relaciona as variáveis de interesse […] A atenção aqui se foca em 

questões como “Como indivíduos e situações interagem?” e “Como diferenças 

genéticas e ambientais interagem?”. 

 

 Assim, mais do que olhar para a proporção de variância explicada ou para a soma dos 

efeitos de variáveis independentes, neste quarto significado do termo “interação” a proposta 

seria olhar para o modo como a interação indivíduo-ambiente se dá (PERVIN; LEWIS, 1978), 

embora os autores não esclareçam quais análises foram utilizadas. 

5. Ação e transação recíprocas: “interação”, aqui, é tida como uma extensão do modelo 

anterior em termos de processo, mas algumas vezes sugere relações novas. Considera que as 

variáveis de interesse influenciam constantemente umas as outras e, logo, o efeito pode afetar 

novamente a primeira variável. Como a causa é recíproca, rejeita procedimentos analíticos que 

sustentam a possibilidade de uma causalidade completa. Endler e Magnusson (1976a), por sua 

vez, relembram que tanto processos de causa unidirecionais ou recíprocos constituem modelos 

interacionistas. 

Aqui, entende-se que os estudos em compatibilidade P-O que utilizam medidas 

indiretas, como será visto na seção 2.2.6.1, adotam como base para a análise dos dados a 

segunda e a terceira formas de interação indivíduo-ambiente (neste caso, organização). Os 
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estudos que utilizam regressão polinomial8,  ao considerar os efeitos de cada um dos elementos 

- características do indivíduo (P) e da organização (O) - isoladamente na variável dependente 

e, também, o efeito da interação entre eles, adotariam a segunda abordagem. Já os estudos que 

calculam a compatibilidade P-O por diferença de escores ou comparação de perfis, ambos 

chegando a um índice de compatibilidade que é, então, utilizado como variável independente 

em uma dada relação, estariam baseados na terceira forma de interação. 

Em seguida, apresenta-se o caminho percorrido pelos pesquisadores, passando pela 

compatibilidade P-E, P-V e P-J, para chegar ao desenvolvimento teórico e às pesquisas 

empíricas em compatibilidade P-O. 

 

2.2.2 Percurso entre compatibilidade indivíduo-ambiente e indivíduo-organização 

O estudo da compatibilidade P-E apoia-se em dois pressupostos. O primeiro, de que o 

comportamento é função da interação entre indivíduo e ambiente, afirmando a psicologia 

interacionista como base para seu desenvolvimento teórico (BRETZ; JUDGE, 1994; 

VERQUER et al., 2003; KRISTOF-BROWN et al., 2005; OSTROFF; SCHULTE, 2012), e o 

segundo, de que indivíduo e ambiente precisam ser compatíveis (VAN VIANEN, 2001; 

KRISTOF-BROWN et al., 2005). 

A compatibilidade P-E pode ser pensada como um guarda-chuva que envolve a 

compatibilidade entre o indivíduo e aspectos específicos de seu ambiente, tais como a vocação 

(P-V)9, o trabalho (P-J), a organização (P-O), o grupo em que trabalha (P-G) e outro indivíduo 

(P-I), sendo, no contexto organizacional, geralmente, o superior imediato (P-S) (OSTROFF et 

al., 2005; VAN VUUREN et al., 2007; KRISTOF-BROWN; GUAY, 2011; VVEINHARDT; 

GULBOVAITÉ, 2013). Assim, como será visto mais adiante, conceitos que já estavam 

presentes nos estudos sobre compatibilidade P-E (por exemplo, French Jr. et al., 1974 e 

Muchinsky e Monahan, 1987) são adotados pelos autores de compatibilidade P-O, como é o 

caso dos tipos de compatibilidade P-O e das formas de avaliar a compatibilidade P-O. Na Figura 

5, observa-se a evolução histórica dos estudos sobre compatibilidade P-E até chegar à 

compatibilidade P-O. 

 Durante as décadas de 1960 e 1970, tanto a teoria quanto os estudos empíricos detinham-

se na compatibilidade entre indivíduo e vocação (P-V) e entre indivíduo e características do 

                                                             
8 Diferença de escores, comparação de perfis e regressão polinomial são três formas de cálculo da compatibilidade 

P-O, quando esta é avaliada de forma indireta, como será visto na seção 2.2.6.1. 
9 A vocação é considerada, nessa perspectiva, como uma dimensão do ambiente, tendo em vista a compatibilidade 

entre interesses do indivíduo e demandas de uma profissão. 
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trabalho (P-J). Enquanto a primeira “inclui teorias de escolha vocacional que propõem 

emparelhar indivíduos com carreiras que vão ao encontro de seus interesses” (KRISTOF-

BROW; JANSEN, 2012, p. 126, tradução do pesquisador), a compatibilidade P-J enfatiza “a 

relação entre as competências de um indivíduo e as demandas de um trabalho específico” 

(KRISTOF-BROWN; JANSEN, 2012, p. 125, tradução do pesquisador). Exemplos relevantes 

desse período são as teorias de escolha vocacional propostas por Super e por Holland, a teoria 

de satisfação no trabalho de Locke, a teoria de ajuste ao trabalho proposta por Dawis e Lofquist 

e a teoria de características do trabalho de Hackman e Oldham (O’REILLY et al., 1991; 

LIVINGSTONE et al., 1997; EDWARDS, 200810,11). Em suma, focava-se na compatibilidade 

entre os interesses e capacidades individuais e as demandas e retribuições da atividade 

profissional. 

 

Figura 5. Da Psicologia Interacionista aso estudos em compatibilidade P-O 

Fonte: Organizado pelo autor 

 

A partir da década de 1980, pesquisadores começaram a olhar para atributos sociais das 

organizações, como valores e clima, como um tipo específico de ambiente, dando origem aos 

estudos de compatibilidade P-O (OSTROFF; SCHULTE, 2012). Nesse sentido, Terborg (1981, 

p. 575, tradução do pesquisador) propõe o estudo do comportamento dos indivíduos nas 

organizações pela perspectiva da psicologia interacionista, defendendo que as “características 

dos indivíduos e das situações deveriam ser estudadas como determinantes conjuntos de 

atitudes, cognições e comportamentos individuais”. Por sua vez, Caplan (1987), em seu artigo 

                                                             
10 Nota-se que Edwards (2008) considera a teoria vocacional de Parsons, proposta em 1909, como a primeira teoria 

em compatibilidade P-E. 
11 Embora Vroom (1966) não seja citado pelos autores de compatibilidade, observa-se que sua hipótese de que os 

indivíduos são atraídos para organizações pela expectativa de alcance de suas metas e valores, como será visto na 

seção 2.5, pode ser entendida no escopo das teorias de compatibilidade. 

Psicologia 
Interacionista

•Suas origens voltam às
décadas de 1920 e
1930. Contudo tais
ideias ganham força nas
décadas de 1960 e
1970.

Compatibilidade 
Indivíduo-Ambiente

•Desenvolvem-se teorias
sobre compatibilidade
indivíduo-ambiente,
indivíduo-vocação e
indivíduo-trabalho nas
décadas de 1960 e
1970.

Compatibilidade 
Indivíduo-Organização

•Os pressupostos da
compatibilidade
indivíduo-ambiente são
trazidos para o contexto
organizacional a partir
da década de 1980. A
primeira definição é
apresentada em 1989.
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sobre compatibilidade no ambiente organizacional, utiliza o termo compatibilidade P-E. É 

Chatman (1989)12 quem primeiro propõe o termo “compatibilidade P-O” (KRISTOF-BROWN; 

JANSEN, 2012), definindo-a como “a congruência entre as normas e os valores das 

organizações e os valores dos indivíduos” (CHATMAN, 1989, p. 339, tradução do 

pesquisador). 

Diversos autores afirmam que a compatibilidade P-O tornou-se um assunto proeminente 

nos campos da Administração (EDWARDS et al., 2006; LI, 2006; EDWARDS; 

BILLSBERRY, 2010; GABRIEL et al., 2014) e da Psicologia Organizacional e do Trabalho 

(TARIS; FEIJ, 2001; EDWARDS, 2008; KRISTOF-BROWN; BILLSBERRY, 2013). O 

número de estudos em compatibilidade P-O tem aumentado desde a década de 1990 (LAUVER; 

KRISTOF-BROWN, 2001; AUTRY; WHEELER, 2005; LI, 2006; VAN VIANEN et al., 2007; 

KRISTOF-BROWN; JANSEN, 2012; OSTROFF; JUDGE; 2012; OSTROFF; SCHULTE, 

2012; SANTOS; DOMENICO, 2015) na Ásia, na Europa, na América do Norte e na Oceania 

(VVEINHARDT; GULBOVAITÉ, 2013). Acredita-se que o crescente interesse em 

compatibilidade P-O, demonstrado por pesquisadores internacionalmente, reside em suas 

consequências positivas, apresentadas a seguir. 

 

2.2.3 Consequências da compatibilidade indivíduo-organização 

Santos e Domenico (2015), na pesquisa bibliométrica citada na seção 2.1.5 deste 

trabalho, verificaram que satisfação no trabalho, intenção de saída e comprometimento 

organizacional são as três consequências mais estudadas de compatibilidade P-O (ver Quadro 

3). 

Observando o Quadro 3, nota-se que 34,3% (n = 34) dos estudos revistos por Santos e 

Domenico (2015) buscaram evidências da influência de compatibilidade P-O em satisfação no 

trabalho, 29,3% (n = 29) em intenção de saída e 27,3% (n = 27) em comprometimento 

organizacional. Em seguida, os estudos consideraram desempenho (20,2%, somando 

desempenho na função, comportamentos de cidadania organizacional e desempenho 

contextual), atração organizacional (14,1% dos estudos), tempo de casa (5% dos estudos), 

aprovação em processo de seleção para contratação e recomendação da organização como um 

bom lugar para trabalhar (ambas consideradas em 4% dos estudos). Outras variáveis estudadas 

com menos frequência envolvem motivação, estresse, mudança em valores pessoais, 

                                                             
12 A introdução do termo “compatibilidade P-O” por Chatman (1989) não implica sua utilização por outros 

pesquisadores. Por exemplo, Edwards (1996, 2008) utiliza o termo “compatibilidade P-E” nas organizações. 
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comportamentos empreendedores e de inovação, sucesso na carreira, clima de serviço, entre 

outras. 

 

Quadro 3. Consequências de compatibilidade P-O 

Consequências 
Percentual de pesquisas que 

avaliaram a consequência 

Variáveis dependentes mais estudadas  

Satisfação no trabalho 34,3 

Intenção de saída 29,3 

Comprometimento organizacional 27,3 

Variáveis relacionadas a desempenho  

Desempenho na função 9,1 

Comportamentos de cidadania organizacional 10,1 

Desempenho contextual 1,0 

Variáveis relacionadas a atração organizacional  

Atração organizacional 7,1 

Intenção de aceitar uma oferta de trabalho 4,0 

Aceitação de oferta de trabalho 3,0 

Variáveis relacionadas ao tempo de casa  

Tempo de casa 2,0 

Saída real 3,0 

Variáveis relacionadas a aprovação em processo seletivo  

Recomendação de contratação 3,0 

Oferta de trabalho 1,0 

Outras variáveis  

Recomendação da organização 4,0 

Motivação, estresse e valores do trabalho 2,0 

Mudança em valores, criatividade, ética, comportamentos 

empreendedores e de inovação, orgulho, satisfação com a alta 

gestão, clima de serviço, sucesso na carreira e confiança 

1,0 

Fonte: Adaptado de Santos e Domenico (2015)  

 

Há um pressuposto de que quanto maior o nível de compatibilidade P-O, melhores serão 

os resultados tanto para o indivíduo quanto para a organização (CHATMAN, 1989; NG; 

BURKE, 2005; EDWARDS; CABLE, 2009; EDWARDS; SHIPP, 2012; KRISTOF-BROWN; 

JANSEN, 2012; OSTROFF; JUDGE, 2012; OSTROFF; SCHULTE, 2012; KRISTOF-

BROWN; BILLSBERRY, 2013). Por exemplo, Chatman (1991) defende que colaboradores 

cujos valores pessoais são compatíveis com os valores organizacionais têm intenção de ficar e 

permanecem mais tempo na organização. 

No entanto, pesquisadores têm advertido que a relação entre compatibilidade P-O e 

resultados positivos não pode ser tida como certa, não só porque os resultados dos estudos 
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empíricos são inconclusivos – o que acontece devido às diferentes conceitualizações de 

compatibilidade P-O, diferentes formas de medida e outros aspectos metodológicos 

(MEGLINO et al., 1989; EDWARDS, 2008; KRISTOF-BROWN; JANSEN, 2012; KRISTOF-

BROWN; BILLSBERRY, 2013; VVEINHARDT; GULBOVAITÉ, 2013), como também 

porque a compatibilidade parece ter consequências negativas, como a incapacidade de 

adaptação a novas situações (FOREHAND; GILMER, 1964; SCHNEIDER et al., 1995; 

SCHNEIDER et al., 1998; CHATMAN et al., 2008; DICKSON et al., 2012; ELLIS; TSUI, 

2012; HARRISON, 2012). 

Outra razão pela qual não se pode afirmar que quanto maior for a compatibilidade P-O, 

melhores serão os resultados reside em evidências de que as correlações entre compatibilidade 

e variáveis dependentes nem sempre são lineares (EDWARDS, 1992; EDWARDS et al., 1998; 

EDWARDS; ROTHBARD, 1999; TARIS; FEIJ, 2001). Atualmente, os pesquisadores tendem 

a acreditar que um nível ótimo de compatibilidade conduziria a resultados positivos, sendo 

considerado prejudicial tanto para os indivíduos como para as organizações não só quando os 

indivíduos experimentam menos do que eles desejam de um atributo organizacional, como 

também quando experimentam mais (EDWARDS, 1992). 

Ademais, Edwards (2008) ressalta a importância de definir claramente quais as 

características do indivíduo e do ambiente que estão sendo avaliadas, criticando que algumas 

vezes os pesquisadores não as especificam. O autor argumenta que a compatibilidade em 

algumas características pode levar a consequências positivas, enquanto em outras, a negativas 

(EDWARDS, 2008). Nesse mesmo sentido, quando se consideram conceitos 

multidimensionais, como é o caso de valores pessoais, há evidências de que a influência da 

compatibilidade em variáveis dependentes não é igual para todas as dimensões (OSTROFF et 

al., 2005). Por exemplo, D’Acosta et al. (2014), estudando a similaridade de valores entre 

membros de 32 equipes de alta gerência, verificaram que os resultados dos times eram melhores 

quando os membros eram dissimilares em relação à importância atribuída a valores de Abertura 

a mudança e similares em relação à importância atribuída a valores de Conservação e Poder. 

Antes de passar para a próxima seção, que trata das conceitualizações de 

compatibilidade P-O, nota-se que o interesse dos estudos em compatibilidade P-O reside no 

nível micro, ou seja, no nível dos indivíduos nas organizações. No entanto, há pesquisadores 

que se voltam ao estudo da compatibilidade no nível macro, podendo ser entre as diversas áreas 

da empresa e a estratégia organizacional ou entre a estratégia empresarial e o mercado – por 

exemplo, ver Venkatraman (1989) e Taghian e Shaw (2010). 
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2.2.4 Conceitualizações de compatibilidade indivíduo-organização 

Há duas conceitualizações de compatibilidade P-O: compatibilidade por 

suplementaridade (ou similaridade) e compatibilidade por complementaridade, ambas 

apresentadas por Muchinsky e Monahan (1987), no contexto dos estudos em compatibilidade 

P-E. De acordo com os autores, a compatibilidade por suplementaridade se dá quando “um 

indivíduo é compatível com um contexto ambiental porque suplementa, embeleza ou possui 

características similares às de outros indivíduos naquele ambiente” (MUCHINSKY; 

MONAHAN, 1987, p. 269, tradução do pesquisador). Tendo em vista que a palavra 

“suplemento”, derivada do verbo supplere, em latim, significa que alguma coisa é adicionada 

para completar algo ou para remediar uma deficiência (OXFORD, 2012) – por exemplo, 

adiciona-se um suplemento para completar uma dieta deficiente, Santos e Domenico (2015) 

propõem a substituição da expressão “compatibilidade por suplementaridade” por 

“compatibilidade por similaridade”, terminologia adotada daqui em diante neste trabalho. 

Van Vianen (2000) esclarece que o processo psicológico subjacente à compatibilidade 

por similaridade pode ser compreendido por diferentes teorias13, tais como a teoria de 

comparação social de Festinger (1954), a teoria de estados equilibrados de Heider (1958) e o 

paradigma de atração por similaridade de Byrne (1971). De acordo com a autora, as três 

postulam que os indivíduos buscam validação consensual de suas opiniões e capacidades, 

maximizando a consistência entre os elementos de seu sistema de crenças (VAN VIANEN, 

2000). 

Assim como Muchinsky e Monahan (1987), alguns autores definem o ambiente como o 

conjunto de indivíduos que o forma. Por exemplo, Schneider (1987) propõe que as pessoas 

constituem o ambiente organizacional, ao passo que Kristof-Brown e Jansen (2012) afirmam 

que a compatibilidade por similaridade existe quando o indivíduo é similar a outros na 

organização. Já outros autores consideram a similaridade entre características pessoais (por 

exemplo, valores e personalidade) e características organizacionais (por exemplo, valores e 

clima). Essa diferença adiciona confusão na literatura e contribui para que os resultados dos 

estudos em compatibilidade sejam inconclusivos. Por isso, Ostroff e Schulte (2012) propõem 

distinguir compatibilidade indivíduo-outros indivíduos (P-P) de compatibilidade indivíduo-

situação (P-S)14, quando o ambiente é definido em virtude das características organizacionais, 

em vez de características dos indivíduos que o formam. 

                                                             
13 Trata-se de teorias sobre processos psicológicos subjacentes à busca, pelos indivíduos, da compatibilidade por 

similaridade, não sendo teorias de compatibilidade em si. 
14 Adverte-se que a sigla P-S também é utilizada para compatibilidade indivíduo-superior imediato. 
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Em relação à compatibilidade por complementaridade, esta pode ser entendida como 

demandas-capacidades e como necessidades-suprimentos. French Jr. et al. (1974, p. 317, 

tradução do pesquisador), em seus estudos sobre compatibilidade P-E, definem compatibilidade 

como “a discrepância entre demandas e suprimentos”. De acordo com os autores, haveria dois 

tipos de demandas e suprimentos: no primeiro, o ambiente apresentava necessidades que 

poderiam ser supridas por capacidades do indivíduo; no segundo, motivações do indivíduo eram 

vistas como demandas que deveriam ser supridas pelo ambiente (FRENCH JR. et al., 1974). 

Posteriormente, Muchinsky e Monahan (1987) denominam o primeiro tipo como demandas-

capacidades e o segundo, necessidades-suprimentos. 

 A compatibilidade entre demandas e capacidades se dá quando “características do 

indivíduo servem para completar o ambiente. O ambiente é visto como estando deficiente ou 

requerendo certo tipo de pessoa para ser efetivo” (MUCHINSKY; MONAHAN, 1987, p. 271, 

tradução do pesquisador). O indivíduo, com suas competências e recursos (por exemplo, tempo 

e energia), supre as necessidades da organização – sejam demandas da tarefa ou do contexto 

social mais amplo (EDWARDS; SHIPP, 2012). 

Já a compatibilidade entre necessidades e suprimentos existe quando a organização 

supre as necessidades do colaborador, sejam estas biológicas, psicológicas, motivos ou metas 

(KRISTOF, 1996; EDWARDS; SHIPP, 2012). Embora Ahmad (2008), adicionando 

desentendimento à literatura, afirme que Muchinsky e Monahan (1987) não se referiram à 

compatibilidade de necessidades-suprimentos, os autores afirmaram que a complementaridade 

se dá quando “a fraqueza ou a necessidade do ambiente é preenchida pela força do indivíduo, e 

vice-versa” (MUCHINSKY; MONAHAN, 1987, p. 271, tradução e grifo do pesquisador). 

A compatibilidade de necessidades-suprimentos baseia-se em teorias de satisfação de 

necessidades (por exemplo, Locke [1976]), segundo as quais as pessoas têm atitudes mais 

positivas perante o trabalho quando suas necessidades são satisfeitas (KRISTOF-BROWN et 

al., 2005). Por exemplo, Rice et al. (1989) não usam o termo compatibilidade P-O, mas estudam 

a discrepância entre o que o indivíduo experimenta no trabalho e um padrão individual de 

comparação, ou seja, o que ele gostaria de experimentar, considerando diferentes facetas da 

satisfação no trabalho. No entanto, não fazem qualquer referência ao fato de as necessidades 

serem organizadas hierarquicamente (GOUVEIA, 2013). 

Aqui, observa-se que as necessidades humanas, representadas pelos valores pessoais, 

são organizadas hierarquicamente de acordo com a importância relativa que têm para o 

indivíduo (ROKEACH, 1973; SCHWARTZ, 1992; SCHWARTZ et al., 2012), sugerindo-se 
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que tal organização deve ser considerada nos estudos de compatibilidade P-O, por 

complementaridade, entre necessidades-suprimentos (SANTOS; DOMENICO, 2015). 

Especificamente em relação à compatibilidade entre valores do indivíduo e suprimentos 

disponíveis no ambiente para preencher15 tais valores, nota-se que alguns pesquisadores 

distinguem um tipo mais estreito de compatibilidade necessidades-suprimentos, denominado 

compatibilidade valores-suprimentos (EDWARDS, 1996; EDWARDS; ROTHBARD, 1999; 

VAN VIANEN, 2000; TARIS; FEIJ, 2001). 

Edwards e Rothbard (1999, p. 88, tradução do pesquisador) definem valores como “os 

desejos do indivíduo e, logo, significam um construto geral que inclui interesses, preferências 

e metas”. Suprimentos incluem recompensas extrínsecas, como remuneração, e intrínsecas 

derivadas das atividades ou de experiências no ambiente. Por exemplo, quando o indivíduo 

valoriza fortemente o crescimento profissional e a organização oferece oportunidades de 

carreira (EDWARDS, 1996; EDWARDS; ROTHBARD, 1999; VAN VIANEN, 2000). Tanto 

para Edwards e Rothbard (1999) quanto para Taris e Feij (2001), em compatibilidade valores-

suprimentos, estão incluídos aspectos intrínsecos ao trabalho, aspectos extrínsecos ao trabalho 

e relações sociais no trabalho.  

Kristof (1996, p.4-5, tradução do pesquisador) integra ambas as conceitualizações de 

compatibilidade – por similaridade e por complementaridade - em uma definição compreensiva, 

segundo a qual compatibilidade P-O seria “a compatibilidade entre indivíduos e organizações 

que ocorre quando: a) pelo menos uma entidade provê a outra em suas necessidades, ou b) elas 

compartilham características fundamentais similares, ou c) ambas”. 

Kristof-Brown et al. (2005) e Edwards e Shipp (2012) defendem que a compatibilidade 

por similaridade influencia a compatibilidade necessidades-suprimentos, uma vez que ser 

similar aos outros contribui para suprir necessidades de afiliação, pertencimento, proximidade 

e necessidades cognitivas. Ainda assim, pesquisadores ressaltam que, embora inter-

relacionados, são mecanismos distintos e cada um deles tem demonstrado contribuir de maneira 

independente para os resultados (KRISTOF, 1996; CABLE; EDWARDS, 2004; KRISTOF-

BROWN; JANSEN, 2012). Por exemplo, Edwards (1996), estudando a relação entre 

compatibilidade e estresse, encontra evidências de que a incompatibilidade valores-suprimentos 

leva primariamente à insatisfação, enquanto a compatibilidade demandas-capacidades conduz 

à tensão. 

                                                             
15 Em inglês, os autores mencionados utilizam o verbo to fulfill. 
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Com relação às conceitualizações de compatibilidade, encontram-se pontos na literatura 

que podem gerar confusão e prejudicar o desenvolvimento dos estudos em compatibilidade P-

O. Piasentin e Chapman (2006) defendem a existência de quatro conceitualizações: 

similaridade, complementaridade, necessidades-suprimentos e demandas-capacidades. No 

entanto, com base em Muchinsky e Monahan (1987), demandas-capacidades e necessidades-

suprimentos são entendidas como subtipos de compatibilidade por complementaridade.  

Um segundo ponto a ser ressaltado é o fato de alguns autores entenderem a 

compatibilidade necessidades-suprimentos como um tipo de compatibilidade P-J (por exemplo, 

Edwards, 2008; Astakhova et al., 2014), enquanto outros a veem como compatibilidade P-O 

(por exemplo, Edwards e Rothbard, 1999, Taris e Feij, 2001). Supõe-se que os primeiros se 

apoiem na teoria de ajustamento ao trabalho de Dawis e Lofquist, enquanto os últimos, na 

definição de Kristof (1996). Ainda, Edwards e Shipp (2012) defendem que as compatibilidades 

por similaridade e por complementaridade, envolvendo tanto demandas-capacidades como 

necessidades-suprimentos, podem existir em todas as dimensões de compatibilidade P-E, ou 

seja, P-V, P-J, P-O, P-G e P-I. 

Um terceiro ponto que adiciona confusão à literatura reside na classificação das 

dimensões da compatibilidade em relacionais e impessoais, proposta por Oh et al. (2014) e 

adotada por Astakhova et al. (2014).  Na categoria de compatibilidades relacionais estariam as 

compatibilidades P-G e P-I, e, na de impessoais, P-O, demandas-capacidades e necessidades-

suprimentos. Entende-se aqui que tal classificação é inadequada, pois uma das capacidades 

requeridas de um candidato a uma vaga pode ser a capacidade de lidar com o estresse advindo 

da relação com um líder autoritário, ou seja, a compatibilidade demandas-capacidades poderia 

ser relacional. A compatibilidade necessidades-suprimentos também envolve a relação com 

outras pessoas na organização, não sendo, portanto, impessoal. Por exemplo, dependendo de 

características do gestor, o colaborador pode ter mais ou menos satisfeita sua necessidade de 

autonomia. 

Seja por similaridade ou por complementaridade, o pesquisador pode focar em 

diferentes conteúdos de compatibilidade P-O, de acordo com o objetivo da investigação, como 

será visto a seguir. Edwards (2008) afirma que não basta definir a dimensão da compatibilidade 

que está em análise (P-V, P-J, P-O, P-G ou P-S), nem tampouco a conceitualização 

(similaridade e/ou complementaridade), mas que é preciso estabelecer o conteúdo da 

compatibilidade, que, segundo o autor, “é essencial para a compreensão do significado 

substantivo de compatibilidade” (EDWARDS, 2008, p. 221, tradução do pesquisador).  
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2.2.5 Conteúdos da compatibilidade indivíduo-organização 

Valores, traços de personalidade e competências são exemplos de conteúdos em que o 

indivíduo e a organização podem ser compatíveis (KRISTOF-BROWN; GUAY, 2011; 

KRISTOF-BROWN; JANSEN, 2012; KRISTOF-BROWN; BILLSBERRY, 2013). De fato, 

valores foram considerados como conteúdo da compatibilidade P-O em 119 dos 147 estudos 

empíricos revistos neste trabalho, ou seja, em 81% (n = 127) deles (ver Quadro 4).  

Nota-se que a ênfase em valores, que já estava presente na primeira definição de 

compatibilidade P-O, apresentada por Chatman (1989), já havia sido observada por outros 

pesquisadores, tais como Cable e Judge (1996), Kristof (1996), Kristof-Brown (2000), Van 

Vianen (2000), Verquer et al. (2003), Hoffman e Woehr (2006), Piasentin e Chapman (2006), 

De Clercq et al. (2008), Teixeira e Pereira (2008), Edwards e Cable (2009), Talbot e Billsberry 

(2010), Yu-Qin (2011), Kristof-Brown e Jansen (2012), Vveinhardt e Gulbovaité (2013) e 

Astakhova et al. (2014). Como será visto mais adiante, o presente estudo se detém em valores 

como conteúdo da compatibilidade P-O, defendendo sua realização, no ambiente 

organizacional (RVP), como componente de compatibilidade P-O percebida. 

Ademais, nota-se que, assim como é crescente o interesse de pesquisadores no estudo 

da compatibilidade P-O, como mencionado na seção 2.2.2, o interesse de pesquisadores que 

investigam no campo da compatibilidade P-O em valores também o é, tendo em vista o número 

de estudos ter aumentado desde a década de 1980.  

Outros conteúdos encontrados na revisão da literatura realizada para o presente trabalho 

foram estágio de desenvolvimento ético individual e clima ético organizacional (AMBROSE et 

al., 2008; COLDWELL et al., 2008; LOPEZ; BABIN; CHUNG, 2009), estilo de comunicação 

individual e organizacional (YEN et al., 2011), processos cognitivos do indivíduo, como por 

exemplo estilo de tomada de decisão (CHAN, 1996; BRIGHAM et al., 2007) ou julgamento 

moral (SIMS; KEON, 1997) e estrutura ou clima organizacional, espiritualidade individual e 

organizacional (VALLABH; SINGHAL, 2014); e, diferenças culturais e a compatibilidade de 

expatriados (VAN VIANEN et al., 2004). 

A definição do conteúdo da compatibilidade, para além de contribuir para a literatura 

em compatibilidade P-O, também contribui para a gestão. Ao comunicar os resultados do seu 

trabalho para um grupo de gestores, não basta que o pesquisador afirme que a interação entre 

colaboradores e organização, seja por similaridade e/ou por complementaridade, promove o 

desempenho. É preciso especificar o conteúdo da compatibilidade P-O, ou seja, em qual(is) 
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aspecto(s) da interação indivíduo-organização os gestores podem intervir para promover o 

desempenho. 

 

Quadro 4. Estudos em compatibilidade P-O que consideram valores 
Década de 1980 

Chatman, 1989 

Meglino et al., 1989 

 

Década de 1990 

Chatman, 1991 

O’Reilly et al., 1991 

Adkins et al., 1994 

Bretz e Judge, 1994 

Cable e Judge, 1995 

Adkins et al., 1996 

Cable e Judge, 1996 

Edwards, 1996 

Lovelace e Rosen, 1996 

Adkins e Russell, 1997 

Cable e Judge, 1997 

Saks, Ashforth, 1997 

Edwards et al., 1998 

Edwards e Rothbard, 1999 

Goodman e Svyantek, 1999 

Kalliath et al., 1999 

 

1.ª década de 2000 

Jung e Avolio, 2000 

Kristof-Brown, 2000 

Van Vianen, 2000 

Cable e Parsons, 2001 

Lauver; Kristof-Brown, 2001 

Parkers et al., 2001 

Taris e Feij, 2001 

Cable e DeRue, 2002 

Dineen et al., 2002 

Tepeci e Bartlett, 2002 

Valentine et al., 2002 

Billsberry, 2003 

Cable e Edwards, 2004 

Erdogan et al., 2004 

Siegall; McDonald, 2004 

Van Vianen et al., 2004 

Westerman e Cyr, 2004 

Carless, 2005 

Chuang e Sackett, 2005 

Huang et al., 2005 

Kim et al., 2005 

Ng e Burke, 2005 

Ostroff et al., 2005 

Brown e Treviño, 2006 

1.ª década de 2000 

(continuação) 

Li, 2006 

Pereira, 2006 

Billsberry, 2007 

Garavan, 2007 

Hu et al., 2007 

McCulloch e Turban, 2007 

Resick et al., 2007 

Van Vianen et al., 2007 

Van Vuuren et al., 2007 

Wheeler et al., 2007 

Ahmad, 2008 

Cennamo e Gardner, 2008 

Chen et al., 2008 

De Clercq et al., 2008 

Lara, 2008 

Moynihan e Pandey, 2008 

Paschoal, 2008 

Teixeira e Pereira, 2008 

Vigoda-Gadot e Meiri, 2008 

Vilela et al., 2008 

Wright e Pandey, 2008 

De Cooman et al., 2009 

Edwards; Cable, 2009 

Greguras, Diefendorff, 2009 

Narayanan e Sekar, 2009 

Wu e Peilan, 2009 

 

2.ª década de 2000 

Allameh e Abassi, 2010 

Chang et al., 2010 

Chiang e Birtch, 2010 

Edwards e Billsberry, 2010 

Jung et al., 2010 

Lamn et al., 2010 

Liu et al., 2010 

Meyer et al., 2010 

Posner, 2010 

Talbot e Billsberry, 2010 

Yaniv et al., 2010 

Andrews et al., 2011 

Boon et al., 2011 

Cennamo e Gardner, 2011 

Christensen e Wright, 2011 

Deng et al., 2011 

Hoffman et al., 2011 

Iplik et al., 2011 

2.ª década de 2000 

(continuação) 
Nicol et al., 2011 

Sekiguchi e Huber, 2011 

Song e Chathoth, 2011 

Van Vianen et al., 2011 

Vicente et al., 2011 

Wang et al., 2011 

Bao et al., 2012 

Chi e Pan, 2012 

Gardner et al., 2012 

Gutierrez et al., 2012 

Kim, 2012 

Mitchell et al., 2012 

Seong et al., 2012 

Tsai et al., 2012 

Velez e Moradi, 2012 

Zhang e Gowan, 2012 

Diskiene e Goštautas, 2013 

Dylag et al., 2013 

Findik et al., 2013 

Horverak et al., 2013 

Jung e Yoon, 2013 

Kim et al., 2013 

Kutcher et al., 2013 

Ruiz-Palomino e Martínez-

Cañas, 2013 

Ruiz-Palomino et al., 2013 

Sousa, 2013 

Turunç et al., 2013 

Van Vianen et al., 2013 

Aktas, 2014 

Astakhova et al., 2014 

Gabriel et al., 2014 

Jung; Takeuchi, 2014 

Mostafa e Gould-Williams, 

2014 

Nicol e Ronding, 2014 

Ruiz-Palomino et al., 2014 

Saraç et al., 2014 

Veage et al., 2014 

Yu, 2014 

Liu et al., 2015 

Scott et al., 2015 

Sousa e Porto, 2015 

Swider et al., 2015 

Fonte: Organizado pelo autor 
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Kristof-Brown e Jansen (2012) afirmam que, após definir tanto a dimensão do ambiente 

mais relevante para a investigação (P-V, P-J, P-O, P-G ou P-I), quanto a conceitualização de 

compatibilidade (similaridade e/ou complementaridade) e o seu conteúdo, cabe ao pesquisador 

definir a abordagem de medida da compatibilidade. Basicamente, são três as formas de 

mensuração da compatibilidade: objetiva, subjetiva e percebida (FRENCH JR. et al., 1974; 

KRISTOF, 1996; VERQUER et al., 2003; KRISTOF-BROWN; JANSEN, 2012; JOHNSON 

et al., 2013), como será visto adiante. 

 

2.2.6 Formas de avaliação da compatibilidade indivíduo-organização 

As formas de avaliação da compatibilidade são divididas em diretas e indiretas. Nas 

medidas diretas, o participante responde em que extensão ele acredita ser compatível com a 

organização (KRISTOF, 1996) ou qual a impressão geral que ele tem sobre sua compatibilidade 

com a organização (EDWARDS et al., 2006; KRISTOF-BROWN; JANSEN, 2012). As 

respostas dos participantes indicam seu nível de compatibilidade P-O, não sendo necessário 

realizar qualquer tipo de comparação ou cálculo entre características do indivíduo (P) e 

características da organização (O). As medidas indiretas, ao contrário, que podem, de acordo 

com a literatura, ser objetivas ou subjetivas, envolvem “uma comparação explícita entre 

características do indivíduo e da organização, reportadas separadamente” (KRISTOF, 1996, p. 

11, tradução do pesquisador). 

  

2.2.6.1 Medidas indiretas: compatibilidade indivíduo-organização objetiva e subjetiva 

Denomina-se compatibilidade objetiva aquela em que as informações sobre 

características do indivíduo (P) e sobre características da organização (O), que serão utilizadas 

para calcular a compatibilidade P-O, vêm de diferentes fontes (VAN VIANEN et al., 2007). O 

indivíduo responde sobre P, mas os dados sobre O vêm de outras fontes (KRISTOF-BROWN; 

BILLSBERRY, 2013), como, por exemplo, pela agregação de respostas de outros membros da 

organização, pelo ponto de vista de um único indivíduo (por exemplo, o entrevistador em 

processos de seleção ou o superior imediato) ou, ainda, por características objetivas da 

organização, como sua política de remuneração (KRISTOF-BROWN; JANSEN, 2012).   

  Como exemplos de compatibilidade objetiva, Cable e Judge (1997) realizaram um 

estudo no contexto de processos de seleção de novos funcionários. Os candidatos respondiam 

a um questionário sobre seus valores pessoais, e os entrevistadores, sobre os valores da 

organização. Hambleton et al. (2000) realizaram um estudo de compatibilidade P-O em traços 
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de personalidade. Em seu estudo, os participantes respondiam, por meio de um sistema 

informatizado, a um questionário sobre seus traços de personalidade, enquanto gestores de 

recursos humanos e outros gestores de linha responderiam, utilizando o mesmo sistema, a um 

questionário sobre características da organização. Van Vianen (2000) conduziu estudo 

envolvendo funcionários recém-contratados, seus pares e supervisores. Enquanto os novos 

funcionários respondiam a um questionário sobre preferências em relação a características da 

cultura organizacional, seus pares e supervisores respondiam a um questionário sobre o quanto 

cada preferência era suprida na organização. 

Alguns autores argumentam que não se pode chamar de objetiva a agregação das 

respostas de membros da organização para obter as informações sobre ela. Por exemplo, 

Edwards e Rothbard (1999, p. 88, tradução do pesquisador) afirmam que “o ambiente objetivo 

significa situações físicas, sociais e eventos que existem independentemente das percepções das 

pessoas”. No entanto, para Kristof-Brown e Jansen (2012), obter as informações sobre O pela 

agregação de respostas de diferentes indivíduos tem a vantagem de evitar o viés do método 

comum, que pode estar presente quando o participante fornece todos os dados da pesquisa 

(PODSAKOFF et al., 2003). 

Aqui, indo além da discussão sobre a possibilidade de afirmar a agregação das respostas 

de outros indivíduos como medida objetiva, questiona-se o sentido de se falar, no escopo da 

perspectiva da psicologia interacionista, em características objetivas do ambiente. Embora 

Kantor (1924), Lewin (1935, 1951) e Murray (1938) tenham distinguido entre dois tipos de 

ambiente, objetivo e subjetivo, privilegiam o que chamam, respectivamente, de ambiente 

psicológico, espaço vital e perspectiva centralista. Além deles, os autores que posteriormente 

desenvolveram a abordagem interacionista, tais como Bowers (1973), Ekehammar (1974), 

Endler e Magnusson (1976a, 1976b), Magnusson e Endler (1977), Mischel (1977) e Nuttin 

(1977) refutaram, como visto na seção 2.2.1.3, a possibilidade de considerar o ambiente 

objetivo, uma vez que a situação é função do indivíduo que com ela interage e que a ela atribui 

significado. 

Já as medidas subjetivas pretendem avaliar a compatibilidade entre o indivíduo e seu 

ambiente organizacional percebido (VAN VIANEN, 2000; VAN VIANEN et al., 2007; 

KRISTOF-BROWN; JANSEN, 2012; KRISTOF-BROWN; BILLSBERRY, 2013). Assim, o 

participante responde a dois questionários, sendo um sobre suas próprias características (P)16 e 

                                                             
16 Observa-se que ao responder ao Organizational Culture Profile (OCP) que, como será visto adiante, é um dos 

questionários mais utilizados nos estudos de compatibilidade P-O, as características dos participantes são inferidas 

pelas respostas que dá sobre características que prefere em uma organização ideal. 
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o outro sobre as da organização (O). Por exemplo, têm-se o estudo de Teixeira e Pereira (2008), 

no qual o participante responde a um questionário sobre seus valores pessoais e a outro sobre 

os valores da organização. 

Como a compatibilidade P-O subjetiva, é obtida a partir de uma única fonte de 

informação, o participante, tais medidas recebem críticas devido à possibilidade de desvios de 

método-comum17 (KRISTOF-BROWN; JANSEN, 2012) e porque seria altamente influenciada 

por afetos (PIASENTIN; CHAPMAN, 2006; KRISTOF-BROWN; BILLSBERRY, 2013). 

Apesar desses problemas, Van Vianen (2000, p. 116-117, tradução do pesquisador) 

defende que “essa abordagem faz sentido porque consequências como comprometimento e 

intenção de saída são baseadas em cognições, que são primariamente determinadas pela 

experiência subjetiva”. No mesmo sentido, Verquer et al. (2003, p. 473-474, tradução do 

pesquisador) declaram que “o comportamento é determinado pelas necessidades ou metas 

individuais e pelas percepções de que o ambiente é capaz de satisfazer tais necessidades ou 

realizar tais metas”. Em outras palavras, pode-se afirmar que a compatibilidade P-O subjetiva, 

ao considerar a avaliação subjetiva que o indivíduo faz das características da organização e que 

o comportamento é consequência da percepção das características de si mesmo e do ambiente, 

e não do ambiente objetivo (VAN VIANEN, 2000; VERQUER et al., 2003; OSTROFF, 2012), 

encontra base, como foi visto, nos autores da psicologia interacionista. 

Antes de passar para a próxima forma de avaliação da compatibilidade P-O, a 

compatibilidade percebida, nota-se que não serão abordadas no presente estudo duas questões 

relevantes quando se utilizam medidas indiretas de compatibilidade P-O, tendo em vista irem 

além do escopo aqui proposto. A primeira diz respeito à forma de cálculo da compatibilidade 

P-O18 e a segunda, à questão da comensurabilidade entre as características de P e O19.  

                                                             
17 Os viéses de método comum são uma das principais fontes de erro de medida, ameaçando a validade das 

conclusões sobre as relações (PODSAKOFF et al., 2003). De acordo com os autores, neste tipo de viés “variância 

é atribuída ao método de medida e não aos construtos que as medidas representam” (PODSAKOFF et al., 2003, 

p. 879, tradução do pesquisador). É interessante notar que o termo “método” envolve o conteúdo dos itens, o tipo 

de escala, mas também desejabilidade social e efeito halo (BAGOZZI; YI, 1991).  
18 Recomendam-se, para o leitor interessado nas formas de cálculo da compatibilidade P-O, os seguintes autores: 

Edwards (1991), Edwards e Parry (1993), Edwards (1994), Kristof (1996), Cable e Judge (1997), Cable e Parsons 

(2001), Ximénez e San Martín (2000), Van Vianen (2000), Dineen et al. (2002), Kristof-Brown et al. (2005), 

Arthur Jr. et al. (2006), Van Vianen et al. (2007), Caldwell et al. (2012) e Edwards (2012). 
19 O leitor interessado na discussão sobre comensurabilidade nos estudos em compatibilidade P-E (e P-O), pode 

ler mais em: French Jr. et al. (1974), Caplan (1987), O’Reilly et al. (1991), Schneider et al. (1995), Edwards et al. 

(1998), Van Vianen (2000), Schneider (2001), Kristof-Brown et al. (2005), Ximénez e Revuelta (2010), Edwards 

e Shipp (2012), Harrison (2012), Kristof-Brown e Jansen (2012), Ostroff (2012). Exemplos de estudos em 

compatibilidade P-O que utilizam características não comensuráveis são: Bretz et al. (1989), Turban e Keon 

(1993), Turban et al. (2001) e Ambrose et al. (2008). 
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2.2.6.2 Medidas diretas: compatibilidade indivíduo-organização percebida 

Na compatibilidade P-O percebida, o participante responde diretamente sobre o seu 

nível de compatibilidade, por meio de questões como: “Em que extensão você pensa ser 

compatível com a organização?” (KRISTOF-BROWN; BILLSBERRY, 2013, p. 4, tradução do 

pesquisador), não sendo necessário, portanto, que o pesquisador a calcule. 

A revisão de literatura realizada para este trabalho apontou que 70,7% (n = 71) dos 

estudos em compatibilidade P-O utilizaram medidas diretas de compatibilidade. Encontram-se 

três questionários de compatibilidade percebida que têm sido aplicados com mais frequência: 

desenvolvidos por Cable e Judge (1996), por Saks e Ashforth (1997) e por Cable e DeRue 

(2002) e apresentados no Quadro 5. 

Como se observa no Quadro 5, enquanto os questionários desenvolvidos por Cable e 

Judge (1996) e por Saks e Ashforth (1997) incluem itens referentes a compatibilidade P-O e P-

J, o questionário desenvolvido por Cable e DeRue (2002) contém itens referentes a 

compatibilidade por similaridade, demandas-capacidades e necessidades-suprimentos. Optou-

se por manter, no Quadro 5, a terminologia utilizada pelos autores, embora seja notório que os 

itens desenvolvidos por Cable e DeRue (2002) para mensurar compatibilidade de demandas-

capacidades aproximam-se de compatibilidade P-J. Ademais, observa-se que, enquanto Cable 

e DeRue (2002) apresentam os itens de necessidades-suprimentos separadamente, Saks e 

Ashfort (1997, p. 406, tradução do pesquisador) incluem a assertiva “Em que extensão a 

organização preenche suas necessidades?” junto com os demais itens  de compatibilidade P-O. 

O questionário desenvolvido por Cable e Judge (1996) foi aplicado, em todo ou em 

parte, em 17,3% dos estudos em compatibilidade P-O, seguido pelo de Cable e DeRue (2002), 

utilizado em 13,6% dos estudos e, então, pelo de Saks e Ashforth (1997), aplicado em 5,5% dos 

estudos (SANTOS; DOMENICO, 2015). 

Piasentin e Chapman (2006) criticam o fato de muitas escalas desenvolvidas para 

estimar compatibilidade percebida incluírem itens sobre compatibilidade geral ou se referirem 

a mais de um conteúdo de compatibilidade P-O, não permitindo que o pesquisador teste a 

importância relativa de cada conteúdo para a predição de resultados. Por exemplo, o primeiro 

item do questionário de compatibilidade P-O desenvolvido por Cable e Judge (1996, p. 299, 

tradução do pesquisador), “Em que grau você sente que seus valores são compatíveis com a 

organização e com os valores dos funcionários atuais da organização?”, envolve 

compatibilidade P-O e P-P. Já o terceiro item do mesmo questionário, “Você acredita que os 

valores e a ‘personalidade’ da organização refletem os seus próprios valores e personalidade?”, 
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envolve mais de um conteúdo, nomeadamente, valores e personalidade. Problemas semelhantes 

se repetem nos questionários apresentados por Saks e Ashforth (1997) e por Cable e DeRue 

(2002), como é possível observar no Quadro 5. 

 

Quadro 5. Questionários de compatibilidade percebida mais utilizados na literatura* 
Cable e Judge (1996, p. 299) Saks e Ashforth (1997, p. 406) Cable e DeRue (2002, p. 879) 

Compatibilidade P-O 

Em que grau você sente que seus 

valores são compatíveis com a 

organização e com os valores dos 

funcionários atuais da organização? 

Meus valores são compatíveis com 

os dos funcionários da organização. 

Você acredita que os valores e a 

“personalidade” da organização 

refletem os seus próprios valores e 

personalidade? 

Compatibilidade P-O 

Em que extensão sua nova 

organização é o tipo de organização 

que você estava procurando? 

Em que extensão os valores da 

organização são similares aos seus? 

Em que extensão sua personalidade 

é compatível com a personalidade 

ou a imagem da organização? 

Em que extensão a organização 

preenche suas necessidades? 

Em que extensão a organização tem 

uma boa compatibilidade com 

você? 

Similaridade 

As coisas que eu valorizo na vida 

são muito similares às coisas que 

minha organização valoriza. 

Meus valores pessoais são 

compatíveis com os valores e com 

a cultura da minha organização 

Os valores e a cultura da minha 

organização proveem uma boa 

compatibilidade com as coisas que 

eu valorizo na vida. 

 

Compatibilidade P-J 

Em que grau você acredita que suas 

competências são compatíveis com 

as requeridas pelo seu trabalho? 

Em que grau seu desempenho é 

prejudicado por sua falta de 

expertise? 

Em que grau você acredita que 

possui as competências para 

desempenhar esse trabalho? 

 

Compatibilidade P-J 

Em que extensão suas 

competências são compatíveis com 

os requisitos do trabalho? 

Em que extensão seu trabalho 

preenche suas necessidades? 

Em que extensão o trabalho é 

compatível com você? 

Em que extensão o trabalho 

possibilita a você fazer o tipo de 

trabalho que você quer fazer? 

 

Demandas-capacidades 

A compatibilidade é muito boa 

entre os requisitos do meu trabalho 

e as minhas competências. 

Minhas capacidades e minha 

formação são bem compatíveis 

com os requisitos do meu trabalho. 

Minhas capacidades pessoais e 

minha educação proveem uma boa 

compatibilidade com as demandas 

que o meu trabalho me impõe. 

  

Necessidades-suprimentos 

Há uma boa compatibilidade entre 

o que meu trabalho oferece e o que 

eu procuro em um trabalho. 

Os atributos que eu procuro em um 

trabalho são preenchidos muito 

bem pelo meu trabalho atual. 

O trabalho que eu tenho atualmente 

me dá exatamente tudo o que eu 

quero de um trabalho. 

Fonte: Organizado pelo autor. 

(*) Os itens foram traduzidos livremente pelo pesquisador apenas para apresentação neste trabalho. Não se tratam 

de versões para aplicação em amostra brasileira. 

 

Vale mencionar que, para além desses três questionários, há outros que são menos 

frequentemente utilizados. Por exemplo, Posner (2010) avaliou a compatibilidade percebida 

com foco em congruência de valores utilizando dois itens, sendo “Meus valores pessoais 

geralmente são compatíveis com os valores da organização” (POSNER, 2010, p. 537, tradução 

do pesquisador) e “Eu vejo que algumas vezes tenho que comprometer princípios pessoais para 
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me conformar com as expectativas da minha organização” (POSNER, 2010, p. 537, tradução 

do pesquisador), sendo o segundo item reverso. O alpha de Cronbach encontrado pelo autor foi 

de 0,68. 

Também se nota que, nos questionários apresentados no Quadro 5, as assertivas 

referentes a valores não levam em conta a multidimensionalidade dos valores. Considerando 

que os indivíduos podem perceber alguns de seus valores como compatíveis com a organização, 

enquanto outros não, entende-se aqui que tal problema pode adicionar ambiguidade e 

dificuldade à resposta, aumentando a chance de erro. 

Tendo em consideração as críticas apresentadas por Piasentin e Chapman (2006) e o 

exposto no parágrafo anterior, o presente trabalho defende uma medida de compatibilidade 

percebida focada em apenas um conteúdo: valores pessoais. Ademais, considera-se sua 

multidimensionalidade (SCHWARTZ, 1992; SCHWARTZ et al., 2012), o que não vem sendo 

feito pelos estudos em compatibilidade P-O percebida. 

Embora a compatibilidade percebida, tal como a compatibilidade subjetiva, também 

tenha sido criticada devido ao potencial viés do método-comum (KRISTOF-BROWN; 

JANSEN, 2012), os pesquisadores que defendem seu uso afirmam que “a pesquisa tem 

consistentemente demonstrado que [...] é a percepção de compatibilidade que melhor prediz 

consequências no nível individual” (LAUVER; KRISTOF-BROWN, 2001, p. 455, tradução do 

pesquisador). 

Nota-se que há, também com relação às formas de medida, interpretações errôneas na 

literatura, podendo confundir o leitor ou, num ponto mais extremo, contribuir para que os 

estudos em compatibilidade P-O tenham resultados inconclusivos. Por exemplo, Verquer et al. 

(2003) chamam de compatibilidade subjetiva o que é, de acordo com o que já foi exposto 

anteriormente, compatibilidade percebida. Ao mesmo tempo, o que denominam 

compatibilidade percebida é a subjetiva. Em relação às medidas de compatibilidade indiretas, 

Arthur Jr. et al. (2005) relacionam outros termos presentes na literatura que contribuem para a 

confusão: medidas subjetivas são, por vezes, chamadas de indiretas-percebidas, e medidas 

objetivas, de indiretas-reais. 

Observam-se na Figura 6 as compatibilidades percebida, subjetiva e objetiva como três 

formas de medida de compatibilidade por similaridade e por complementaridade. No entanto, 

embora tal esquema ofereça uma visão geral do que foi apresentado ao longo da seção 2.2, ele 

não pode ser tido como definitivo. Tendo em consideração que somente a compatibilidade 

percebida é medida diretamente, é fácil pensar em compatibilidade percebida e medida direta 
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de compatibilidade P-O como sinônimos. No entanto, Billsberry (2003, p. 84, tradução do 

pesquisador) esclarece que “compatibilidade direta é um método de trazer à tona uma medida 

de compatibilidade, ao passo que compatibilidade percebida é uma forma de compatibilidade 

em exame”. 

 

Figura 6. Conceitualizações e formas de estimação de compatibilidade P-O 

 

 
Fonte: Organizado pelo autor 

 

Como afirmam Kristof-Brown e Jansen (2012, p. 123, tradução do pesquisador), “ainda 

há pouco consenso em questões importantes em compatibilidade P-O”. De fato, se há falta de 

consenso sobre algumas questões em compatibilidade P-O, como apresentado ao longo da 

seção 2.2, isso é particularmente notável com relação à compatibilidade percebida. Não há 

resposta na literatura se esta continua a ser compatibilidade P-O, apenas estimada de forma 

direta, ou se seria um outro conceito (KRISTOF, 1996; MEGLINO, RAVLIN, 1998; 

EDWARDS et al., 2006). 

Edwards et al. (2006) sustentam que os três tipos de medida – objetiva, subjetiva e 

percebida – são distintos não somente metodológica, mas também conceitualmente, avaliando 

fenômenos psicológicos diferentes. Propõem a classificação das abordagens de estimação da 

compatibilidade P-O em atomística, molecular e molar20 e, após condução de estudo empírico 

comparando as três abordagens, relatam que 

As relações entre as abordagens são, no máximo, modestas. Logo, as abordagens 

atomística, molecular e molar de compatibilidade P-E não são intercambiáveis, 

o que põe em questão o pressuposto de que as três representam o mesmo 

                                                             
20 A abordagem atomística equivale às formas indiretas de mensuração da compatibilidade P-O; a molecular foca 

na discrepância, avaliando diretamente se a quantidade de suprimentos ou demandas é maior ou menor do que as 

necessidades ou capacidades dos indivíduos; e a molar equivaleria à compatibilidade percebida. 
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conceito.  Em vez disso, as três abordagens aparentemente exploram 

experiências subjetivas diferentes de compatibilidade P-E (EDWARDS et al., 

2006, p. 817-818, tradução e grifo do pesquisador). 

 

Meglino e Ravlin (1998) revisaram estudos usando medidas indiretas e diretas de 

compatibilidade P-O e concluíram que tais medidas provavelmente representam construtos 

diferentes, embora relacionados. Por sua vez, Kristof-Brown e Billsberry (2013, p. 1-2, tradução 

do pesquisador) declaram entender compatibilidade percebida como um conceito distinto de 

formas indiretas de compatibilidade P-O. Os autores argumentam que as compatibilidades P-

O objetiva e subjetiva, incluindo a comparação explícita de fatores internos e externos ao 

indivíduo, estariam apoiadas na psicologia interacionista.  Já a compatibilidade percebida, 

embora relacionada com a psicologia interacionista, já não encontraria nela suas bases 

(KRISTOF-BROWN; BILLSBERRY, 2013, p. 1, tradução do pesquisador). 

 Frente a tal controvérsia, nota-se, de fato, na literatura, a falta de uma definição de 

compatibilidade P-O percebida. Revendo a literatura com o objetivo de identificar como os 

autores a definem, verifica-se que a maior parte deles não o faz, apenas afirmando tratar-se de 

percepções de compatibilidade P-O. Por exemplo, para Cable e Judge (1996, p. 294, tradução 

do pesquisador) são “percepções subjetivas de compatibilidade”; para Saks e Ashforth (1997), 

percepções de compatibilidade; para Kritof-Brown (2000), percepções de compatibilidade P-

O; e Lauver e Kristof-Brown (2001, p. 455) utilizam percepções de compatibilidade. 

Observa-se que tampouco se sabe como se dá tal percepção de compatibilidade P-O. 

Nas palavras de Edwards et al. (2006, p. 802, tradução do pesquisador), “pouco se conhece 

sobre como os indivíduos combinam crenças sobre si mesmos e sobre seu ambiente em 

percepções de P-E fit […] As ligações podem não ser tão diretas dentro da mente do indivíduo”. 

Comentando os resultados de seu estudo empírico, já mencionado, Edwards et al. (2006, 

p. 803, tradução e itálico do pesquisador) complementam, 

Nossos resultados desafiam a noção de que compatibilidade P-E percebida seja 

uma combinação sistemática do indivíduo e do ambiente percebidos, como 

sugerido pelas teorias de compatibilidade P-E. Em vez disso, compatibilidade 

P-E percebida é suscetível a vários fatores cognitivos e metodológicos e pode 

trazer significado adicional para além da percepção do indivíduo e do ambiente. 

 

Edwards (2008) declara a necessidade não só de elaborar as teorias para explicar os 

processos psicológicos pelos quais as percepções sobre o indivíduo e o ambiente resultam em 

julgamentos de compatibilidade P-E, como também de identificar fatores para além do 

indivíduo e do ambiente percebidos que influenciam tais julgamentos. Nesse sentido, embora 

Cable e Judge (1996) tenham afirmado que a congruência de valores, avaliada de forma 
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subjetiva, é o maior preditor de compatibilidade P-O percebida, Meglino e Ravlin (1998) 

ressaltam que se faz necessário desenvolvimento teórico sobre as causas da compatibilidade 

percebida, para além do nível de compatibilidade medida de forma indireta.  

Pesquisadores têm se debruçado na tentativa de compreender tais processos. 

Inicialmente, a compatibilidade percebida foi caracterizada como um julgamento (KRISTOF, 

1996; CABLE; DERUE, 2002; OSTROFF, 2012). Por exemplo, Kristof (1996, p. 11, tradução 

e grifo do pesquisador) propõe tratar-se do “julgamento de que um indivíduo é compatível com 

uma organização”. 

Kristof (1996, p. 11, tradução do pesquisador) complementa advertindo que, ao 

considerar a compatibilidade P-O percebida, “diz-se que existe boa compatibilidade tanto 

quanto seja percebida existir, não importando se o indivíduo tem características similares ou 

não, nem se complementa/é complementada pela organização”. Aqui, nota-se que a 

compatibilidade percebida se aproxima da abordagem interacionista no que diz respeito à ênfase 

na realidade psicológica (LEWIN, 1935). 

Os autores, então, passam a ressaltar o aspecto cognitivo da compatibilidade P-O 

percebida. Assim, Kristof-Brown et al. (2005) mencionam manipulação cognitiva e esquemas 

de ponderação. Segundo os autores, 

compatibilidade percebida permite o maior grau de manipulação cognitiva 

porque a avaliação é toda feita na mente dos respondentes, permitindo que eles 

apliquem seus próprios esquemas de pesos para os vários aspectos do ambiente. 

Isso permite diferenças individuais na importância ou saliência de várias 

dimensões que são capturadas em suas avaliações (KRISTOF-BROWN et al., 

2005, p. 291-292, tradução e grifo do pesquisador). 

 

Em seguida, os autores começam a enfatizar o aspecto afetivo da compatibilidade P-O 

percebida. Nesse sentido, Edwards et al. (2006, p. 822, tradução do pesquisador) afirmam que 

“percepções molares podem significar afeto mais do que julgamento da compatibilidade 

percebida entre indivíduo e ambiente”. Por sua vez, Judge (2012, p. 436, tradução do 

pesquisador) defende que medidas diretas de compatibilidade são “análogas a outras medidas 

de respostas afetivas à situação organizacional (por exemplo, satisfação no trabalho) que 

capturam a reação subjetiva geral ou afetiva para o ambiente contextual”. Enfim, Kristof-Brown 

e Billsberry (2013, p. 1, tradução do pesquisador) definem a compatibilidade percebida como 

“um sentimento interno de compatibilidade”. 

Harrison (2012) chega a afirmar que a compatibilidade P-O percebida seria apenas mais 

um afeto. Frente a tal afirmação, Gabriel et al. (2014) resolvem testar empiricamente se a 

compatibilidade percebida é antecedente de respostas afetivas e satisfação no trabalho; se afetos 
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e satisfação no trabalho levam à percepção de compatibilidade; ou, ainda, se afetos, satisfação 

no trabalho e compatibilidade se influenciam reciprocamente. Como resultados de seu estudo, 

os autores encontraram evidências de que compatibilidade percebida antecede afetos positivos 

no trabalho, mas não afetos negativos; não encontraram suporte para afirmar que afetos, sejam 

positivos ou negativos, influenciam a compatibilidade P-O percebida, mas satisfação no 

trabalho sim; e, por fim, encontraram influência recíproca entre satisfação no trabalho e 

compatibilidade P-O percebida. 

Para Kristof-Brown e Billsberry (2013, p. 4, tradução do pesquisador, grifo dos autores), 

a compatibilidade P-O percebida seria “um construto psicológico, similar a satisfação no 

trabalho ou comprometimento, como algo na mente do indivíduo que influencia seus 

pensamentos e sentimentos para com o trabalho ou organização”. 

Em suma, observa-se a falta de compreensão dos processos pelos quais a percepção de 

compatibilidade P-O se dá, levando à dificuldade de defini-la. Como visto, pesquisadores 

propuseram a influência de aspectos cognitivos e afetivos em tal processo, sendo que alguns 

autores tendem a enfatizar os afetivos em detrimento dos cognitivos. Na próxima seção, 

discorre-se sobre o fenômeno da percepção, com o objetivo de definir e compreender a 

compatibilidade P-O percebida. 

Antes disso, porém, nota-se que, ainda no que tange à compatibilidade P-O percebida, 

alguns autores defendem que esta se refere a uma “impressão geral de compatibilidade” 

(KRISTOF-BROWN; JANSEN, 2012, p. 133, tradução do pesquisador) ou “compatibilidade 

geral” (KRISTOF-BROWN; BILLSBERRY, 2013, p. 4, tradução do pesquisador). Nesse 

sentido, Billsberry (2003, p. 84, tradução do pesquisador) declara que “medidas diretas de 

compatibilidade P-O percebidas são úteis quando o pesquisador levanta a hipótese de que o 

comportamento é guiado por um sentido generalizado de compatibilidade”. O autor explica que 

um sentido generalizado de compatibilidade seria aquele “em que o pesquisador parte da 

perspectiva de que compatibilidade é algo muito complexo ou muito ‘desconhecido’ para que 

os respondentes descrevam os componentes que a influenciam” (BILLSBERRY, 2003, p. 83-

84).  

No entanto, Edwards e Billsberry (2010) relatam ser difícil para os participantes 

responderem sobre a compatibilidade em geral, ou responderem a uma questão como “Quanto 

você é compatível com a organização em que trabalha?”. Por outro lado, Edwards e Billsberry 

(2010) afirmam que as pessoas poderiam responder com mais facilidade a questões sobre sua 

compatibilidade com aspectos específicos do ambiente, como valores organizacionais, termos 
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e condições de emprego, oportunidades para crescimento e desenvolvimento, condições físicas 

do ambiente de trabalho, etc. 

Ora, French Jr. et al. (1974), em estudo sobre a permanência de estudantes na escola, já 

haviam proposto a avaliação da compatibilidade percebida por componentes. Os autores 

oferecem dois exemplos de componentes da compatibilidade P-E percebida: inteligência e 

necessidade de afiliação, ambos avaliados com questões como “Em que extensão a 

oportunidade ou demanda para utilização da inteligência na escola é compatível com a que você 

quer?” (FRENCH JR. et al., 1974, p. 324, tradução do pesquisador) e “Em que extensão a 

chance de passar tempo com amigos é compatível com a que você quer?” (FRENCH JR. et al., 

1974, p. 324, tradução do pesquisador). Assim, este trabalho apoia-se em French Jr. et al. (1974) 

e em Edwards e Billsberry (2010), para propor sua avaliação por componentes. 

 

2.3 Percepção 

 A percepção é um fenômeno complexo que atrai o interesse de filósofos e pesquisadores 

de diferentes campos. Na filosofia, discute-se a percepção tendo em vista sua relação com a 

produção de conhecimento21. Abbagnano (1998) relata que a distinção entre percepção e 

sensação passa a ser considerada com ênfase a partir da escola escocesa do senso comum. 

Enquanto a sensação seria “uma unidade elementar produzida diretamente no sujeito pela ação 

causal do objeto” (ABBAGNANO, 1998, p. 754), a percepção seria “um ato complexo que 

inclui uma multiplicidade de sensações, presentes e passadas, e também a sua referência ao 

objeto, ou seja, um ato judicativo” (ABBAGNANO, 1998, p. 754). Vale notar que tal distinção 

não é adotada por todos os autores. Não compactuam com tal visão, por exemplo, Dember 

(1960), Forgus e Melamed (1976) e Blake e Sekuler (2006), apenas para citar alguns autores 

mencionados neste trabalho. 

Abbagnano (1998, p. 754) apresenta um conceito de percepção que abrangeria as 

diferentes perspectivas do pensamento filosófico anteriores à filosofia contemporânea: “o ato 

pelo qual a consciência ‘apreende’ ou ‘situa’ um objeto, e esse ato utiliza certo número de dados 

elementares de sensações”. De acordo com o autor, três pressupostos estão presentes nesse 

conceito: a consideração da consciência como atividade autorreflexiva, o objeto percebido 

como entidade isolável e dada, e a noção de unidades elementares sensíveis. 

                                                             
21 Segundo Abbagnano (1998), o fenômeno da percepção tem sido abordado desde o estoicismo. O autor destaca 

a relevância das perspectivas apresentadas por Telésio, Bacon, Descartes, Locke, Leibniz, Kant, Santo Agostinho, 

São Tomás de Aquino, Hegel, Hamilton, Spencer, Bolzano, Brentano, Helmoltz, Husserl e Bergson para a 

compreensão do fenômeno. 
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Uma nova fase do estudo da percepção, própria da filosofia contemporânea e [de 

algumas correntes] da psicologia, seria caracterizada pelo abandono de um ou mais desses 

pressupostos, de acordo com Abbagnano (1998). Por exemplo, a Escola da Gestalt opõe-se 

tanto ao segundo pressuposto, defendendo a não existência de um objeto de percepção como 

entidade isolada, como também ao terceiro, afirmando que não existem sensações elementares 

que façam parte da composição de um objeto (ABBAGNANO, 1998), conforme será visto mais 

adiante. Abbagnano (1998, p. 754, grifo do autor) afirma que, nessa nova fase, a percepção é 

“a interpretação dos estímulos, o reencontro ou a construção do significado deles” 

(ABBAGNANO, 1998, p. 754, itálico do autor). 

Logo, fica evidente que não se encontra na literatura nem uma definição nem uma 

compreensão consensual sobre percepção, o que também é reportado por outros autores 

(ALLPORT, 1955; DEMBER, 1960; PERVIN; LEWIS, 1978). Pode-se dividir as diferentes 

abordagens em duas grandes perspectivas: as que consideram a percepção a partir de filosofias 

materialistas (PERVIN; LEWIS, 1978), caso das abordagens biológicas (BLAKE; SEKULER, 

2006) e  perifericalistas (MURRAY, 1938), fisicalistas (ALLPORT, 1955) ou psicofísicas 

(DEMBER, 1960), e as que consideram processos psicológicos internos ao indivíduo no 

processo de percepção, bem como a influência de fatores contextuais, estando mais próximas 

do que Murray (1938) denominou centralistas.  

Apresenta-se brevemente a primeira perspectiva e discorre-se em mais detalhes sobre a 

segunda, na qual este trabalho se apoia para estabelecer a definição e compreensão da 

compatibilidade P-O percebida.  

 

2.3.1 Perspectivas materialistas da percepção 

Nesta perspectiva, residem duas grandes abordagens de estudo da percepção: as 

abordagens biológicas (BOYNTON, 2005; BLAKE; SEKULER, 2006) e as abordagens 

denominadas perifericalistas (MURRAY, 1938) ou fisicalistas (ALLPORT, 1955), como é o 

caso da psicofísica22 (DEMBER, 1960). 

 

2.3.1.1 Abordagens biológicas para o estudo da percepção 

As abordagens biológicas consideram a experiência perceptual como dependente apenas 

de operações do sistema nervoso, que converte energia física em sinais bioelétricos. O foco 

reside na identificação de áreas do cérebro especializadas no processamento de padrões de 

                                                             
22 Nota-se que Allport (1955) relaciona outras abordagens da Psicologia que seriam classificadas como fisicalistas. 
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impulsos neurais. Objetos e eventos são representados como padrões de impulsos neurais em 

diferentes fibras nervosas (BLAKE; SEKULER, 2006). 

Como ilustração da abordagem biológica, têm-se o estudo de Boynton (2005), o qual 

defende que propriedades de estímulos físicos são representadas no córtex visual primário 

(também denominada área visual inicial ou V1), que se localiza próximo aos olhos, enquanto 

outras áreas visuais, que vêm depois no processo de percepção, são tidas como responsáveis 

pela percepção consciente. Em estudo empírico, o autor encontra evidências de que o indivíduo 

não está consciente do processamento que acontece na V1. Em seguida, discorre-se sobre as 

abordagens perifericalistas da percepção.  

 

2.3.1.2 Abordagens perifericalistas da percepção 

Nestas abordagens, o homem é visto como um recipiente passivo de um mundo que 

existe em realidade. Embora o indivíduo possua estruturas para identificar as propriedades dos 

estímulos, estas residem no estímulo em si (PERVIN; LEWIS, 1978). Os pesquisadores 

utilizam procedimentos de investigação formais ou experimentais, buscando reduzir sua 

influência por meio da observância à regra metodológica23 (ALLPORT, 1955). 

Na abordagem psicofísica, por exemplo, o ambiente é definido como energias físicas, 

incluindo temperatura, mecânica, química, eletroquímica, acústica e eletromagnética 

(DEMBER, 1960; BLAKE; SEKULER, 2006). Estuda-se a percepção de cores, tons, sons, 

texturas, pressões, cheiros e sabores (ALLPORT, 1955) ou a percepção visual de formato, 

tamanho, distância e cor (PRENTICE, 1958). O foco reside na identificação do limiar, 

“quantidade mínima de energia requerida para a realização de uma tarefa perceptual” 

(DEMBER, 1960, p. 27, tradução do pesquisador). Em outras palavras, busca-se identificar a 

quantidade mínima de estímulo necessária para que o sujeito o perceba, sendo a percepção 

verificada pela resposta. 

Destaca-se que, para as abordagens perifericalistas, a definição de percepção inclui a 

resposta do organismo ao estímulo percebido, sendo observadas respostas como contrações 

musculares ou reações glandulares (ALLPORT, 1955). Assim, Dember (1960, p. 6, tradução 

do pesquisador) define sistema perceptual como aquele “que relaciona uma consequência com 

um insumo”. Blake e Sekuler (2006) observam que, em tais abordagens, o objetivo é formular 

                                                             
23 Caracterizada pela denotação, pela qual o pesquisador encontra o objeto de estudo isento de pressuposições, 

significados, sentimentos e valores (ALLPORT, 1955). 
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leis gerais de percepção, pela mensuração das respostas de diferentes indivíduos ao mesmo 

estímulo e pela repetição do procedimento diversas vezes com o mesmo indivíduo. 

 

2.3.2 Perspectivas centralistas da percepção 

Inspirado em Kofka, Allport (1955) propõe perguntar não só como as coisas são, mas 

também como elas se parecem para os indivíduos ou como eles as experimentam. Nas palavras 

do autor, “as coisas não parecem para nós meramente como qualidades, dimensões, formas, 

mas como coisas e eventos” (ALLPORT, 1955, p. 64, tradução do pesquisador). Por exemplo, 

quando um indivíduo vê uma maçã, ele não vê um disco circular vermelho. Segundo Allport 

(1955), não se pode afirmar que se trata de uma experiência de formato, cor ou textura, 

tampouco de organização de partes, continuidade de contorno, algo visto sobre um fundo. 

Nenhum desses aspectos descreve adequadamente a experiência da percepção, sendo esta algo 

mais do que tais propriedades.  

Nesse sentido, Henle (1974) afirma que a ótica demonstra que o objeto físico se perde 

na cadeia de eventos que leva à percepção do objeto. Dessa forma, segundo o autor, o objeto 

percebido não é o objeto físico, de modo que a negação da diferença entre o objeto físico e o 

experimentado ou fenomenológico seria equivalente à negação dos processos responsáveis pela 

percepção.   

Para Blake e Sekuler (2006), essa segunda perspectiva baseia-se em filosofias dualistas, 

compreendendo a percepção como uma função mental que depende do cérebro físico e da mente 

ou alma. Em oposição à concepção de homem como recipiente passivo das perspectivas 

materialistas, Pervin e Lewis (1978) afirmam que, nessas perspectivas - que aqui se denominam 

centralistas -, a percepção envolve construção ativa, como processos de assimilação e 

acomodação. As informações do ambiente externo são reordenadas, dirigidas e desenvolvidas 

com base em experiências passadas, preferências e expectativas. As estruturas perceptuais e 

cognitivas são criadas pela interação de estruturas internas do indivíduo com as do mundo 

externo (PERVIN; LEWIS, 1978). 

 

2.3.2.1 O papel do contexto na percepção e a Escola da Gestalt 

Fiske (1992, 1993) afirma que, enquanto alguns autores, denominados elementaristas, 

consideram a percepção como uma operação aritmética, outros a compreendem como uma 

configuração ou gestalt. Assim, Dember (1960, p. 271, tradução do pesquisador) define 

contexto como “atividade que ocorre em simultâneo com o estímulo em questão”. Por exemplo, 
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nas duas sequências a seguir:  A, ǀ3, C, D, E e 12, ǀ3, 14, 15, 16, embora o segundo símbolo seja 

objetivamente o mesmo estímulo, ele é percebido como a letra B na primeira sequência e como 

o número 13, na segunda (DEMBER, 1960). Trata-se, portanto, de um efeito contextual e, mais 

ainda, que envolve aprendizagem. 

Ora, Kantor (1924) já defendia que a percepção é relacional, ou seja, as reações 

perceptuais não são respostas a qualidades específicas de um objeto, mas ao objeto como um 

todo e tendo em consideração o contexto. Nas palavras do autor, “nós sempre percebemos 

situações e não apenas coisas isoladas” (KANTOR, 1924, p. 268, tradução do pesquisador). 

Assim, Kantor (1924) exemplifica com a metáfora de que a resposta a uma cadeira não é sentar-

se se houver outras pessoas em pé ao redor.  

Dember (1960) afirma que a percepção constitui um fenômeno complexo justamente 

porque nenhum evento perceptual é independente de outros, e o efeito de um estímulo depende, 

em parte, do contexto em que ocorre. Por exemplo, na ilusão de Jastrow (ver Figura 7), embora 

os dois círculos reflitam a mesma quantidade de luz, o da esquerda parece mais brilhante do 

que o da direita. Trata-se de um exemplo clássico de como o contexto influencia a percepção: 

a percepção de brilho de um estímulo depende do brilho do seu entorno. Conforme o entorno 

se torna mais claro, o estímulo parece mais escuro (DEMBER, 1960). 

 

Figura 7. Ilusão de Jastrow 

  

Fonte: Dember (1960, p. 198). 

 

O estudo de ilusões e erros de percepção, como o exemplo da Figura 7, passou a ser 

tema recorrente para os psicólogos da Escola da Gestalt (BLAKE; SEKULER, 2006). As 

ilusões tornaram-se uma ferramenta para estudar o processo normal de percepção (HUFFMAN 

et al., 2003). Como legado do estudo do efeito que o contexto tem nas ilusões e em erros de 

percepção, os psicólogos da Gestalt adicionaram à leitura leis de organização da percepção, tais 

como interdependência entre figura e fundo, proximidade ou semelhança (objetos fisicamente 
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mais próximos são agrupados), continuidade, fechamento e boa forma (DEMBER, 1960; 

ABBAGNANO, 1998; HUFFMAN et al., 2003). Para além das leis de organização da 

percepção mencionadas, o estudo das ilusões evidenciou a diferença entre como as coisas são 

e como se parecem, constituindo-se o foco das perspectivas centralistas. 

A seguir, apresentam-se as contribuições de autores que, a partir da década de 1940, 

influenciados pelos desenvolvimentos da psicanálise, enfatizaram o papel de conteúdos internos 

do indivíduo, principalmente experiências passadas e motivações na percepção. As 

contribuições desses autores ficaram conhecidas posteriormente como New Look (em 

português, Novo Olhar) (DEMBER, 1960; ERDELYI, 1974; FISKE, 1992). 

 

2.3.2.2 New Look:  a influência de disposições do indivíduo na percepção 

De acordo com alguns autores da abordagem psicofísica, diferenças perceptuais entre 

indivíduos da mesma espécie seriam atribuídas a deficiências sensoriais, tais como dificuldades 

de visão para experimentar todas as cores (BLAKE; SEKULER, 2006). Marcando a oposição 

à perspectiva perifericalista, Postman et al. (1948) esclarecem que, no escopo do New Look, o 

estudo da percepção se tratava da necessidade de olhar para os determinantes individuais da 

seleção perceptual para além de aspectos físicos ou fisiológicos, “para além de um par de olhos 

saudáveis” (POSTMAN et al., 1948, p. 142, tradução do pesquisador). 

De acordo com Abbagnano (1998, p. 755, grifo do autor), o foco no New Look reside 

“no estado de preparação ou predisposição do sujeito, aquilo que geralmente se chama de 

‘disposição’ (set) perceptual. O fato fundamental é que estar disposto a certo estímulo e a certa 

reação a um estímulo facilita o ato de perceber”.  

Os pesquisadores do New Look utilizavam métodos experimentais e consideravam, 

como variáveis motivacionais, tanto necessidades fisiológicas - tais como fome e sede, 

impulsos e ansiedades identificados pela teoria psicanalítica -, como necessidades adquiridas 

ou sociais, como realização (DEMBER, 1960). Assim, para Erdelyi (1974), tratava-se do estudo 

da percepção por meio da interface da psicofísica com a psicodinâmica, pelo qual a percepção 

de estímulos externos não é livre de conteúdos internos, tais como atitudes, valores, 

expectativas, necessidades e defesas psicodinâmicas. 

Bruner e Goodman (1947) distinguem dois tipos de determinantes da percepção: 

autóctone e comportamental. No primeiro, estariam propriedades eletroquímicas resultantes da 

estimulação de órgãos sensoriais e do sistema nervoso. Já os determinantes comportamentais 

incluiriam funções adaptativas do organismo ativo, tais como motivação, aprendizado, 
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dinâmica de personalidade, necessidades sociais, atitudes etc. Para esses autores, a percepção 

representa o compromisso entre o que é apresentado pelos processos autóctones e o que é 

selecionado pelos comportamentais. Eles ainda afirmam que objetos desejados ou que 

preenchem necessidades tendem a ser enfatizados na percepção, tornando-se mais claros, mais 

brilhantes ou maiores para o indivíduo (BRUNER; GOODMAN, 1947).  

Bruner e Postman (1948) declaram que o que é percebido reflete predisposições e metas 

individuais. Dado que objetos são carregados de valor simbólico, as reações provocadas pela 

percepção do objeto não dizem respeito a características do objeto em si, mas ao que ele 

representa para o indivíduo. Em estudo empírico, os autores encontraram evidências de que a 

percepção de objetos carregados de valor, seja positivo ou negativo, é acentuada se comparada 

à percepção de objetos neutros. 

Postman et al. (1948) mostraram para os participantes de seu estudo uma lista de 

palavras, desenvolvida por Allport e Vernon, que operacionaliza as categorias de valor 

propostas por Spranger (teóricos, estéticos, econômicos, sociais, políticos e religiosos). Os 

autores encontraram evidências de que indivíduos não só percebem com mais facilidade 

estímulos relacionados ao que valorizam (menores limiares), como também os selecionam com 

mais frequência. Resultados semelhantes foram encontrados por Vanderplas e Blake (1949), 

que apresentaram aos participantes as palavras oralmente, em vez de visualmente. 

Bruner e Postman (1949) reforçam que o organismo está em um estado de expectativa 

em relação ao ambiente e que a percepção de um estímulo é necessariamente dependente do 

conjunto de expectativas do organismo. Defendem que o campo perceptual é organizado para 

maximizar a percepção de objetos que sejam relevantes às necessidades e expectativas atuais 

do organismo e para minimizar as informações tidas como hostis a tais necessidades e 

expectativas. 

Nesse sentido, McClelland e Liberman (1949) também afirmam que as motivações 

influenciam a velocidade para reconhecer um estímulo relacionado a necessidades. Dember 

(1960, p. 313, tradução do pesquisador) justifica ser “útil para o organismo estar sensível a 

estímulos que tenham potencial para satisfazer necessidades”, observando que tal fenômeno é 

denominado vigilância perceptual. 

Por outro lado, Postman et al. (1948) encontraram evidências de que os indivíduos 

evitam tomar consciência de estímulos traumáticos, protegendo-se de ansiedade, fenômeno que 

os autores denominam defesa perceptual. McGinnies (1949), por sua vez, se volta para o estudo 

da defesa perceptual, que, segundo o autor, envolve o problema da discriminação sem 
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consciência, previamente estudada por J. G. Miller e por Murray (MCGINNIES, 1949). 

Utilizando eletrodos conectados à pele dos sujeitos, McGinnies (1949) verificou que os 

indivíduos discriminam estímulos antes de percebê-los. A resposta emocional, medida por meio 

dos eletrodos, acontecia antes do reconhecimento do estímulo. Como resultado de tais estudos, 

Dember (1960) nota que a identificação e a classificação do estímulo ocorrem fora da 

consciência. 

Erdelyi (1974) destaca a contribuição do New Look para a compreensão da seletividade 

da percepção, mas relata que o movimento foi duramente criticado. Entre as principais críticas, 

tem-se a questão do paradoxo lógico: se a defesa perceptual é algo perceptual, como o indivíduo 

pode seletivamente defender-se de um estímulo particular sem que primeiro o perceba? Erdelyi 

(1974) responde que, enquanto para alguns autores a percepção é um evento unitário, que 

acontece ou não (perspectiva pela qual a defesa perceptual seria impossível), outros consideram 

a percepção como um processo, tais como o modelo psicodinâmico, microgenético ou o modelo 

de processamento de informação, pelos quais a percepção se daria em etapas de processamento 

de informação. Assim, alguns estímulos seriam identificados e registrados inconscientemente, 

mas bloqueados da percepção consciente (ERDELYI, 1974). Como visto na seção 2.3.1.1, tal 

visão também encontra apoio na abordagem biológica, para a qual os estágios iniciais no 

processo de percepção, como os que acontecem na V1, acontecem fora da consciência 

(BOYNTON, 2005). 

Outra crítica ao New Look, apresentada por Howes e Solomon (1950), diz respeito à 

familiaridade dos estímulos. O indivíduo pode despender mais energia para reconhecer um 

estímulo não por defesa perceptual, mas porque tal estímulo não lhe é ou lhe é menos familiar 

(ADKINS, 1956; ERDELYI, 1974; BALCETIS; DUNNING, 2006).  

Tendo em vista tais críticas ao New Look, Balcetis e Dunning (2006, p. 613, tradução 

do pesquisador) relatam que “a influência dos estados motivacionais na percepção nunca foi 

firmemente estabelecida”. Porém, nota-se aqui que mesmo autores da abordagem psicofísica 

encontraram evidências de que aspectos motivacionais influenciavam a percepção das cores de 

objetos concretos, reconhecendo que a percepção seria influenciada por fatores subjetivos e 

incompatível com o modelo de puro estímulo-resposta (HENTSCHEL et al., 1986). Ainda, 

Balcetis e Dunning (2006) encontraram evidências que sugerem que desejos, esperanças e 

medos influenciam a percepção. De acordo com os autores, tal influência se dá tanto pela 

facilitação da percepção associada à motivação quanto pela inibição do que seria desfavorável 

(BALCETIS; DUNNING, 2006), reforçando as conclusões apresentadas pelo New Look. 
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A seguir, atenta-se para a teoria proposta por Bruner (1957) que defende a percepção 

como um processo de categorização. Para esta teoria, a percepção é inferencial e um processo 

de decisão. 

 

2.3.2.3 Percepção como categorização 

Bruner (1957) afirma que a percepção inclui tanto os conteúdos sensoriais quanto a 

inferência da categoria de identidade de um objeto. Declara que a percepção é, por natureza, 

inferencial, sendo que sua característica primordial é envolver um ato de categorização. Ao 

mostrar um estímulo para um indivíduo, ele relaciona o que vê com uma classe de coisas ou 

eventos, dizendo, por exemplo: “isto é uma laranja” (BRUNER, 1957, p. 123, tradução do 

pesquisador). 

Logo, a percepção é caracterizada por um processo cognitivo (BRUNER, 1957). Ainda 

de acordo com Bruner (1957), os indivíduos aprendem a perceber, ou seja, aprendem a alocar 

estímulos em categorias apropriadas. Assim, a categorização pode ser simples, como “isto é 

uma coisa de vidro” (BRUNER, 1957, p. 124-125, tradução do pesquisador), ou mais elaborada 

como “isto é uma taça de cristal de quartzo produzida na Dinamarca” (BRUNER, 1957, p. 125, 

tradução do pesquisador). 

Autores da psicologia interacionista também relatam a influência da aprendizagem na 

percepção. Kantor (1924) define atividade perceptual como aquela em que o indivíduo reage 

aos significados de objetos e defende que o significado, atingido após o contato do indivíduo 

com o seu ambiente, fica registrado e é utilizado em seus próximos contatos com objetos 

similares. Bowers (1973), por sua vez, também relata a influência, na percepção, do 

desenvolvimento cognitivo e do conhecimento. O autor ilustra aludindo a um objeto parecido 

com uma pedra, que pode tornar-se um osso, um fóssil ou a mandíbula de determinada espécie 

extinta. Portanto, de acordo com Bowers (1973), abstrações podem colocar o indivíduo em 

contato com a estrutura da realidade. Nesse sentido, Bruner (1957) ressalta que, se a percepção 

não envolvesse um processo de categorização, ela não seria comunicável. A experiência 

sensorial “crua” estaria “trancafiada no silêncio da experiência privada” (BRUNER, 1957, p. 

125, tradução do pesquisador). 

Forgus e Melamed (1976) defendem que, enquanto se pode conceber o processo de 

percepção, no que tange a estímulo-resposta, em animais localizados nos níveis mais baixos da 

escala filogenética, a natureza das reações perceptuais passa a ser cada vez mais influenciada 

pela aprendizagem conforme se sobe nessa escala. Os autores definem aprendizagem como “o 
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processo pelo qual a informação adquirida por experiência se torna parte do estoque de fatos na 

memória do organismo” (FORGUS; MELAMED, 1976, p. 3, tradução do pesquisador), e 

afirmam que o produto da aprendizagem facilita a percepção futura, já que o conteúdo 

armazenado funciona como modelo para o julgamento de novos estímulos. 

Nesse sentido, Walk e Pick Jr. (1978) também defendem que indivíduos aprendem a 

fazer discriminações cada vez mais finas de estímulos com base nas propriedades desses, 

enfatizando a importância da aprendizagem na percepção. 

Bruner (1957) denomina prontidão perceptual a acessibilidade de categorias para 

utilização na codificação ou identificação de eventos ambientais. Tal acessibilidade reflete o 

aprendizado sobre a probabilidade de ocorrência de eventos no ambiente em que a pessoa vive, 

bem como requisitos impostos ao organismo por suas necessidades, atividades em andamento, 

defesas etc. Assim, se um estímulo sensorial puder ser classificado igualmente em duas 

categorias, será categorizado na que estiver mais acessível. Em outras palavras, quanto maior a 

acessibilidade de uma categoria, menos estímulo é necessário para que a categorização ocorra. 

A segunda característica, denominada função representativa, postula que a percepção 

varia em veridicidade, uma vez que o significado de um objeto é a classificação dele numa rede 

de inferências hipotéticas sobre suas propriedades, seus efeitos e outras características 

(BRUNER, 1957). Assim, Bruner (1957, p. 126, tradução do pesquisador) afirma que “o que é 

percebido é, de alguma maneira, uma representação do mundo externo”. Ainda, ressalta que 

categorias não são isoladas umas das outras, mas formam sistemas de categorias. Por exemplo, 

a categoria maçã está integrada, por aprendizado, a uma rede de categorias: frutas, “mantém o 

médico longe”24 e “estragará se não for refrigerada” (BRUNER, 1957, p. 130, tradução do 

pesquisador). De acordo com Bruner (1957), a representação consiste em saber como utilizar 

os estímulos com referência a um sistema de categorias, que deve ser compatível com a natureza 

do mundo em que o indivíduo vive. 

Como terceira característica, Bruner (1957) postula que, uma vez que a percepção 

envolve inferências, trata-se de um processo de decisão. Tal processo envolve etapas, até chegar 

à categorização do objeto ou evento. Bruner (1957) exemplifica com a situação de um indivíduo 

que está em um ambiente com luz baixa e vê um objeto retangular que está distante. O indivíduo 

pode ficar em dúvida se o objeto é um livro ou um bloco de plástico que havia comprado para 

                                                             
24 Na cultura estadunidense, diz-se que comer uma maçã por dia mantém o médico longe. No Brasil, dir-se-ia 

que comer maçã faz bem para a saúde. 
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alguma finalidade. Então, se lembra de que o bloco de plástico está no andar de baixo. Portanto, 

aposta que o objeto é um livro (BRUNER, 1957). 

Os quatro estágios no processo de decisão, de acordo com Bruner (1957), são: 

a) categorização primitiva: ocorre de forma inconsciente e antes que uma inferência 

mais elaborada possa ocorrer, sendo o evento classificado como um objeto, um som 

ou um movimento; 

b)  busca de indício: também pode ocorrer de forma inconsciente, quando o objeto é 

visto fenomenológica e imediatamente como um livro. Se não houver categorias 

acessíveis para classificar o objeto, uma experiência consciente de busca de indícios 

passa a ocorrer. O indivíduo, então, se pergunta: “O que é aquilo?” (BRUNER, 1957, 

p. 131, tradução do pesquisador), rastreando o ambiente para encontrar indícios que 

permitam a categorização do objeto; 

c) verificação de confirmação: uma vez que o objeto foi classificado em uma categoria, 

a busca de indícios fica mais restrita, fazendo-se necessário informação adicional 

que confirme a categorização e tornando o indivíduo menos aberto a estímulos que 

não a confirmem; 

d) conclusão da confirmação: esta etapa é marcada pelo fim da busca por indícios. Os 

indícios que eram incongruentes são descartados. 

Na década de 1970, Bruner (1973) revê a teoria de percepção como categorização 

principalmente no que diz respeito ao papel das hipóteses no processo de percepção. De acordo 

com o autor, a percepção envolve três passos: a expectativa ou hipótese, a busca de informação 

no ambiente e a confirmação. 

A expectativa ou hipótese resulta de um processo cognitivo ou motivacional que 

antecede o ambiente. A percepção não acontece ao acaso, mas os indivíduos são preparados 

para ver, ouvir, cheirar e saborear. Fazendo uso das palavras do autor, “nós não só vemos, mas 

procuramos” (BRUNER, 1973, p. 92). Assim, a hipótese pode ser entendida como “um estado 

altamente generalizado de prontidão para responder seletivamente a classes de eventos no 

ambiente” (BRUNER, 1973, p. 93). O autor elucida que a hipótese é generalizada porque, 

enquanto em operação, pode governar toda a atividade cognitiva do indivíduo, envolvendo a 

seleção de lembranças, a percepção de imagens e a tomada de decisão (BRUNER, 1973). 

Vale notar que Bruner (1973) afirma que estímulos claros reduzem o efeito, na 

percepção, de experiências passadas e de características individuais. Esses fatores atuariam 

mais em percepções consideradas complexas, que envolvem estímulos ambíguos, como é o 



86 

 

 
 

caso de situações sociais e não de objetos físicos. No mesmo sentido, Higgins e Bargh (1987) 

e Fiske (1993) chamam a atenção para o fato de que o estudo da percepção social, ou seja, de 

como as pessoas percebem o mundo social e pensam ele, também envolve a informação dos 

estímulos pela experiência sensorial, os princípios organizadores da percepção e fatores 

internos dos indivíduos, como necessidades, motivações, valores, metas e expectativas. 

Bruner (1973) defende que a hipótese tem uma força variável, sendo que, quanto mais 

forte, maior será sua probabilidade de estar ativa em uma situação, menor será a quantidade de 

informação necessária para confirmá-la e maior será a necessidade de informação contraditória 

para rejeitá-la. O autor identifica cinco fatores que determinam a força de uma hipótese: 

 frequência de confirmação no passado: a força será maior quanto mais a hipótese tiver 

sido confirmada; 

 monopólio: a força será maior quanto menos houver hipóteses alternativas; 

 consequências cognitivas: a força será maior quanto mais integrado for o sistema de 

crenças que suportam a hipótese ou, em outras palavras, quanto maior for o número de 

hipóteses existentes no sistema de crenças que suportam a hipótese; 

 consequências motivacionais: considerando que as hipóteses têm consequências quando 

preenchem as necessidades do organismo, a confirmação de uma hipótese colabora na 

atividade de alcance de uma meta e aumenta sua força; e, 

 consequências sociais: quando as condições do estímulo não forem claras, 

possibilitando tanto a confirmação quanto a rejeição da hipótese, a sua força aumentará 

em virtude da concordância com hipóteses de outros observadores. 

O segundo passo no processo de percepção consiste na busca de informação no 

ambiente. Bruner (1973) ressalta que não se deve considerar o estímulo em si, mas apenas os 

indícios selecionados pelo indivíduo, distinguindo entre informações relevantes e irrelevantes 

no ambiente. Já o terceiro passo diz respeito à confirmação, ou seja, se a informação do 

ambiente confirma a hipótese. De acordo com Bruner (1973), quando a hipótese não é 

confirmada, é alterada para atender tanto a fatores internos quanto à retroalimentação do 

ambiente. 

 

2.3.3 Tentativas recentes de sumarizar o processo de percepção 

 Hernandez e Caldas (2001) e Huffman et al. (2003) defendem a percepção como um 

processo composto de três estágios: seleção, organização e interpretação. Reunindo elementos 
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das perspectivas materialistas e centralistas, Huffman et al. (2003) acrescentam que a seleção é 

realizada com base em fatores fisiológicos, de estímulo e psicológicos.  

Como fatores fisiológicos, os autores destacam a presença de células especializadas, que 

respondem apenas a um tipo de informação sensorial (por exemplo, pesquisadores encontraram 

células no nervo óptico das rãs que respondem apenas a insetos em movimento) e a habituação, 

tendência a ignorar os fatores ambientais que permanecem constantes.  

Como fatores de estímulo, Huffman et al. (2003) indicam que os indivíduos selecionam 

os estímulos mais intensos, contrastantes, repetitivos ou os que mais se movimentam. Por fim, 

como fatores psicológicos, destacam motivações e necessidades pessoais. Nas palavras dos 

autores, “o que você escolhe perceber é determinado em grande parte por seu nível atual de 

satisfação ou de privação” (HUFFMAN et al., 2003, p. 128). 

Hernandez e Caldas (2001, p. 37) resumem a seleção afirmando que 

Os indivíduos tendem a buscar as mensagens de forma seletiva, isto é, eles 

buscam as mensagens que tenham um conteúdo agradável e rejeitam aquelas 

com conteúdo ameaçador. Pelas mesmas razões, os indivíduos tenderiam a 

prestar mais atenção às informações que preenchem as suas necessidades e 

desprezar ou, até mesmo bloquear, a sua percepção de informações consideradas 

irrelevantes. 

 

O segundo estágio no processo de percepção, segundo os autores, é a organização dos 

estímulos. Para Huffman et al. (2003), tal etapa está relacionada às leis de organização da 

percepção postuladas pela Escola da Gestalt, tais como forma (figura e fundo, proximidade, 

continuidade e fechamento) e constância (pelas qual as coisas não parecem crescer à medida 

que o indivíduo se aproxima delas, nem mudar de forma quando o seu ângulo de visão muda). 

Hernandez e Caldas (2001) defendem que as informações são organizadas de forma a poder ser 

recuperadas como um todo. Para os autores, se o indivíduo “percebesse cada estímulo como 

sendo único, ele não poderia se lembrar de mais do que uma mínima fração do que geralmente 

percebe” (HERNANDEZ; CALDAS, 2001, p. 38). 

Por fim, o terceiro estágio, denominado interpretação perceptual, depende das 

expectativas dos indivíduos que, como visto, dependeriam, por sua vez, de suas experiências 

anteriores, motivações, fatores culturais e padrões de comparação (HERNANDEZ; CALDAS, 

2001; HUFFMAN et al., 2003).  

Hernandez e Caldas (2001, p. 36) afirmam que “os indivíduos percebem os objetos e os 

acontecimentos de forma pessoal e distinta e, assim, seria de se esperar que as suas reações 

individuais seguissem o mesmo padrão”. Acrescentam ainda que 

a realidade também deve ser entendida como um fenômeno pessoal, baseado nas 

necessidades, desejos, valores e experiências individuais. Assim, a realidade 



88 

 

 
 

para cada indivíduo corresponderia à sua percepção individual daquilo que existe 

ou acontece ao seu redor, e, consequentemente, suas ações e reações estariam 

baseadas na realidade percebida, e não, necessariamente, na realidade objetiva 

dos fatos e acontecimentos (HERNANDEZ; CALDAS, 2001, p. 37). 

 

Murray (1938) também defende que necessidades e emoções podem não somente 

direcionar a atenção, mas também influenciar a apercepão ou interpretação de estímulos. Nota-

se que a visão de Hernandez e Caldas (2001) também está de acordo com a dos autores de 

compatibilidade P-O avaliada de forma indireta e subjetiva, como visto na seção 2.2.6.1. 

Antes de passar para o próximo tópico, é válido mencionar que alguns autores 

identificaram outros fatores que influenciariam a percepção, tais como: fadiga (KANTOR, 

1924), excitação emocional, estresse (ALLPORT, 1955), depressão, dependência de resultados, 

pressão para implementar uma decisão, rigidez cognitiva (FISKE, 1993) e orientação sobre a 

incerteza (DUNNING, 2001).  

Tendo apresentado os estudos sobre percepção que, em conjunto com os 

desenvolvimentos da psicologia interacionista e de compatibilidade P-O apoiará a definição de 

compatibilidade P-O percebida (que será apresentada no capítulo 3 deste trabalho), discorre-se 

a seguir sobre valores pessoais que, neste estudo, constituem o conteúdo da compatibilidade P-

O, cuja realização é defendida como componente de compatibilidade P-O percebida. Edwards 

(2008) e Kristof-Brown e Jansen (2012) esclarecem que o conteúdo oferece o significado 

substantivo para a compatibilidade P-O.  

 

2.4 Valores pessoais 

Autores relatam um aumento crescente nos estudos de valores pessoais no âmbito da 

Psicologia Social (ROS, 2011) e no contexto organizacional (AGLE; CALDWELL, 1999; 

TAMAYO; PASCHOAL, 2003; TEIXEIRA; MONTEIRO, 2008). Agle e Caldwell (1999) 

destacam a importância dos valores para indivíduos e organizações. Para eles, os “valores são 

uma parte integral e diária de nossas vidas. Eles determinam, regulam e modificam as relações 

entre indivíduos, organizações, instituições e sociedades” (AGLE; CALDWELL, 1999, p. 327, 

tradução do pesquisador). Pesquisadores de compatibilidade P-O apoiam-se em Rokeach 

(1973), que concebe valores como crenças duradouras, para justificar por que a maioria dos 

estudos na área foca em valores (KRISTOF-BROWN; GUAY, 2011).  

Ros (2011) e Gouvêa (2008) discorrem sobre o percurso do estudo de valores por 

filósofos, sociólogos, antropólogos e psicólogos sociais. Neste trabalho, delimita-se pela 

perspectiva da psicologia social psicológica, incluindo, entretanto, o trabalho do antropólogo 
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Kluckhohn (1951/1968), adotado por Rokeach (1973), até chegar aos estudos de Schwartz e 

Bilsky (1987, 1990), à teoria de valores básicos apresentada por Schwartz (1992) e em sua 

versão refinada (SCHWARTZ et al., 2012). 

 

2.4.1 As contribuições de Kluckhohn 

Kluckhohn (1951/1968, p. 395, tradução do pesquisador) define valor como “uma 

concepção do desejável, explícita ou implícita, distintiva de um indivíduo ou característica de 

um grupo, com influência na seleção de modos, meios e fins de ação disponíveis”.   

Sendo uma concepção, o valor é uma construção lógica, abstrata e não observável, 

podendo ser inferido a partir de informações do cotidiano. Por exemplo, quando alguém afirma 

que as pessoas deveriam ajudar umas às outras, não se observa um valor, mas a manifestação 

dele. Ao definir o valor como uma concepção do desejável, Kluckhohn (1951/1968) enfatiza 

que não se trata simplesmente de uma preferência, mas de uma preferência que o indivíduo 

acredita ser estética ou moralmente razoável, justificada em sua sociedade. Ainda em sua 

definição, já estava presente a influência dos valores sobre as escolhas individuais.  

Para Kluckhohn, os valores têm origem em “um número limitado de problemas comuns 

a toda a humanidade, para os quais todas as pessoas, em todos os tempos, deverão encontrar 

uma solução” (KLUCKHOHN; STRODTBECK, 1961 apud HILLS, 2002, p. 4, tradução do 

pesquisador). A solução preferida para esses problemas reflete os valores da sociedade. Tais 

problemas são: a) foco no tempo (passado, presente ou futuro), b) relação do indivíduo com a 

natureza (domínio, submissão ou harmonia), c) relação entre indivíduos (hierárquica, igualitária 

ou por mérito), d) motivação primária do comportamento (expressão da individualidade, 

também chamada de ser; crescimento, também chamado de tornar-se, ou realização, também 

chamado de fazer), e e) natureza humana (boa, má ou uma mistura das duas coisas).  

Apesar da origem cultural dos valores, Kluckhohn (1951/1968) defende que eles só 

passam a ser valores para o indivíduo se forem internalizados por este.  O indivíduo interpreta 

os valores de seu grupo, atribuindo-lhes significado pessoal até o ponto de alguns valores 

tornarem-se parte de sua personalidade. 

Além disso, Kluckhohn (1951/1968) já defendia que os valores são organizados 

hierarquicamente, de acordo com a intensidade relativa que têm para o indivíduo, ideia que 

permanece na teoria de Schwartz (1992) e em sua versão refinada (SCHWARTZ et al., 2012). 

Nas palavras de Kluckhohn (1951/1968, p. 470, tradução do pesquisador), “sem uma hierarquia 

de valores, a vida seria convertida em uma sequência de reações a estímulos”. Assim, Tamayo 



90 

 

 
 

e Borges (2011, p. 397) complementam afirmando que “os valores revelam que o ser humano 

não é indiferente diante da realidade em que vive”. 

Kluckhohn (1951/1968) propõe a classificação dos valores de acordo com o propósito 

e com os interesses a que servem. Em relação ao seu propósito, os valores podem ser 

instrumentais, quando dizem respeito a formas de comportamento aprovadas ou preferidas, ou 

terminais, quando se referem aos fins ou metas que as sociedades e os indivíduos querem para 

si. Já em relação aos interesses que servem, há valores orientados para o interesse da sociedade 

ou ao interesse do indivíduo. 

Kluckhohn e Strodtbeck (1961 apud HILLS, 2002) introduzem um instrumento para a 

mensuração dos valores, a Value Orientation Scale (Escala de Orientação de Valores, em 

tradução do pesquisador). Porém, o instrumento não envolve todos os valores que eles 

propuseram, havendo relato de dificuldade para encontrar evidências de validade teórica ao 

utilizá-lo (MEZEI, 1974). 

Kluckhohn (1951/1968) contribuiu ao apresentar uma definição de valores, discutir suas 

características e origens e propor uma taxonomia, embora não tenha explicado as dinâmicas 

entre os elementos presentes em tal taxonomia. O questionário apresentado por Kluckhohn e 

Strodtbeck (1961 apud HILLS, 2002) também apresenta limitações. Os autores que seguem 

procuraram preencher essas lacunas. 

 

2.4.2 As contribuições de Rokeach 

Rokeach (1973) declara ter sido influenciado por autores da filosofia, sociologia, 

antropologia e psicologia para formar sua visão sobre valores, posicionando-se em oposição ao 

behaviorismo radical de Skinner. Rokeach (1973, p. 5, tradução do pesquisador) define valor 

como “uma crença duradoura de que um modo de conduta específico ou um estado-final de 

existência é pessoal ou socialmente preferível a um modo de conduta ou estado final oposto”. 

Gouveia et al. (2011, p. 297) esclarecem que, tendo sido desenvolvidos ao longo da história da 

humanidade, os valores podem ser “pensados como residuais, um marco de referência que é 

praticamente imutável. Mudam as prioridades valorativas, mas não os valores em si”. 

Para Rokeach (1973), todo valor é composto por quatro componentes: cognitivo – o 

indivíduo sabe qual é a forma correta de comportamento ou o estado final de existência que 

deve buscar; afetivo – o indivíduo sente emoções no que diz respeito ao valor; comportamental 

- o valor leva à ação; e motivacional, não somente porque os valores dão expressão às 

necessidades humanas, mas também porque contribuem para a manutenção ou melhoria da 
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autoestima. Não sendo afetivamente neutros, Rokeach (1973) destaca que as pessoas 

normalmente têm fortes sentimentos em relação aos seus valores centrais. Embora Rokeach 

(1973) já considerasse o componente motivacional dos valores, Schwartz (1992) é quem os 

categoriza de acordo com as motivações subjacentes. 

O autor relaciona uma série de funções às quais os valores servem. Dentre elas, 

destacam-se: a) guiam os julgamentos, envolvendo elogiar ou culpar a si mesmo e aos outros; 

b) são centrais para o processo de comparação de si mesmo com os outros (se somos tão morais 

e tão competentes como os outros); e c) dão expressão às necessidades humanas (ROKEACH, 

1973).  

Rokeach (1973) concorda com Kluckhohn (1951/1968) sobre a organização dos valores 

em um sistema, de acordo com sua importância relativa. Internalizados no processo de 

socialização, os valores mais importantes são estáveis e constituem “o núcleo da personalidade 

e são, portanto, a base de seu autoconceito” (ROS, 2011, p. 31), orientando as decisões do 

indivíduo. 

Complementando a taxonomia apresentada por Kluckhohn (1951/1968), Rokeach 

(1973) propõe que valores instrumentais podem ser classificados em moral ou competência, ao 

passo que valores terminais podem focar no indivíduo (intrapessoal) ou na sociedade 

(interpessoal). Dessa forma, o conceito de valores morais é mais estreito do que o conceito geral 

de valores, pois somente os valores instrumentais que objetivam a sociedade podem ser 

relacionados à moral (por exemplo, levando o indivíduo a sentir-se culpado por ter feito algo 

errado). Já os valores com foco em competência têm relação com o self e “sua violação leva a 

sentimentos de vergonha sobre inadequação pessoal, mas não a sentimento de culpa” 

(ROKEACH, 1973, p. 8, tradução do pesquisador). Assim, como nota Tamayo (2005a), embora 

o senso comum esteja acostumado a associar valores à moral, Rokeach (1973) esclarece que 

apenas uma parte dos valores contém tal relação. 

O autor apresenta um instrumento para mensuração de valores chamado Rokeach Values 

Survey (RVS), composto por duas listas de dezoito valores cada, sendo uma para valores 

terminais (por exemplo, liberdade, igualdade, honestidade) e a outra para valores instrumentais 

(por exemplo, independente, leal, honesto). Cada valor é acompanhado de uma breve descrição 

de seu significado, e o respondente deve distribuí-los em ordem de importância para ele, como 

princípios que guiam a sua vida (ROKEACH, 1973). O RVS foi introduzido no Brasil por 

Günther (1981). 
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Tendo contribuído ao trazer conceitos e ideias de diferentes áreas para a teoria de 

valores, por ter discorrido sobre a diferença entre valores e outros construtos (por exemplo, 

atitudes, interesses e traços de personalidade), por apresentar uma definição de valores e de 

sistema de valores, Rokeach (1973), assim como Kluckhohn, tampouco propôs relações entre 

os diferentes valores (ROHAN, 2000), o que foi feito por Schwartz (1992) e Schwartz et al. 

(2012). 

 

2.4.3 Teoria de valores básicos de Schwartz  

Schwartz e Bilsky (1987) tiveram por objetivo apresentar uma teoria universal de 

valores humanos, ou seja, uma teoria de valores básicos que fossem reconhecidos pelas pessoas 

em todas as culturas. Isso seria possível porque, de acordo com os autores, os valores humanos 

derivam e são representações cognitivas de três requisitos comuns a todos os seres humanos: 

necessidades biológicas do organismo, requisitos de interação social para coordenação 

interpessoal e demandas socioinstitucionais para sobrevivência e bem-estar do grupo 

(SCHWARTZ; BILSKY, 1987). Nas palavras de Schwartz (2005a, p. 21), “a teoria de valores 

descreve aspectos da estrutura psicológica humana que são fundamentais, aspectos 

presumivelmente comuns a toda a humanidade”. 

Os autores notam que os 

três requisitos universais preexistem a qualquer indivíduo, e que, para lidar com 

a realidade, os indivíduos devem reconhecer, pensar e planejar respostas para os 

três requisitos […]. Por seu desenvolvimento cognitivo, os indivíduos se tornam 

capazes de representar os requisitos conscientemente como metas ou valores” 

(SCHWARTZ; BILSKY, 1987, p. 551, tradução do pesquisador).  

 

Schwartz (2011a, p. 308, tradução do pesquisador), então, afirma que os valores são 

“metas que todos os seres humanos, como criaturas biológicas e sociais, uma vez que vivem 

em grupos, devem perseguir”.  

Assim, Schwartz (1992) declara apoiar-se em Buss (1986) para propor compreender a 

origem dos valores a partir da perspectiva evolucionária. Buss (1986), por sua vez, havia 

relacionado oito tarefas ou metas evolucionárias típicas da espécie humana, com as quais os 

membros dessa espécie se deparam ao longo da vida. É interessante notar que, assim como será 

posteriormente na teoria de valores de Schwartz (1992), Buss (1986) defende que tais tarefas 

são inter-relacionadas. São elas: 

1) manutenção e enriquecimento da integridade do organismo, dizendo respeito à 

manutenção da saúde, ao estoque de calorias, ao crescimento e à redução da 

exposição a riscos que possam impossibilitar a viabilidade do organismo; 
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2) aquisição de recursos que possibilitem acesso a comida, abrigo, território e bens; 

3) negociação de hierarquia, que se refere à obtenção e manutenção de posição de 

status ou dominância, tendo em vista que os grupos são organizados 

hierarquicamente; 

4) competição para ganhar acesso ou ser relativamente mais atrativo(a) ao(à) 

parceiro(a) sexual; 

5) seleção de parceiro(a), com vistas à reprodução; 

6) reprodução, que envolve o desempenho de um conjunto de comportamentos sociais 

e sexuais; 

7) investimento de tempo, energia, conhecimento e recursos para assegurar a 

sobrevivência e o sucesso reprodutivo dos filhos; 

8) investimento de recursos para assegurar a sobrevivência e sucesso reprodutivo de 

parentes próximos. 

Embora os valores sejam representações de necessidades humanas universais, a 

importância relativa deles varia entre sociedades (SCHWARTZ; BILSKY, 1987) e também 

entre indivíduos de uma mesma sociedade (SCHWARTZ, 2009). Schwartz (2011b, p. 58) 

esclarece que os valores são adquiridos por meio da socialização dos valores do grupo 

dominante e pela experiência pessoal de aprendizagem. 

Nesse sentido, Schwartz (1992) encontra suporte empírico para defender que, quando 

respondem aos questionários, os indivíduos reportam seus valores pessoais e não o que é 

desejado em sua cultura. Em suas palavras, “as respostas para o instrumento de valores refletem 

primariamente prioridades de valores pessoais […]. Se as respostas fossem determinadas por 

ideais culturais, então esperaríamos alto consenso intragrupo com relação à importância relativa 

de cada valor” (SCHWARTZ, 1992, p. 50, tradução do pesquisador). 

Para definir valores, Schwartz e Bilsky (1987, p. 551) partem de cinco características 

comuns na literatura, segundo as quais valores são  

a) concepções ou crenças; b) sobre comportamentos ou estados-fim desejáveis; 

c) que transcendem situações específicas; d) guiam a seleção ou a avaliação de 

comportamentos e eventos; e e) são ordenados por sua importância relativa 

(SCHWARTZ; BILSKY, 1987, p. 553, tradução do pesquisador).  

Schwartz (2011b) explica que os cinco traços presentes na literatura diferenciam os 

valores de outros conceitos correlatos, como necessidade e atitudes. Enquanto, por exemplo, 

segurança e independência são valores, a sede e a preferência por uma cor de roupa não o são. 

Assim, os autores definem valor como “uma concepção individual de metas 

transituacionais que expressam interesses em relação a um domínio motivacional, são avaliados 



94 

 

 
 

de acordo com sua importância, de muito importante a não importante, e servem como um 

princípio-guia na vida do indivíduo” (SCHWARTZ; BILSKY, 1987, p. 553, tradução do 

pesquisador). 

Os autores classificam os diferentes valores de acordo com sua motivação subjacente, 

defendendo que “o conteúdo de um valor pode ter base em mais de um tipo de requisito 

universal” (SCHWARTZ; BILSKY, 1987, p. 551). A ideia de motivações subjacentes aos 

valores é fundamental para o presente estudo, uma vez que aqui valores são compreendidos 

como metas motivacionais que os indivíduos procuram realizar, sendo a realização no ambiente 

organizacional proposta como componente de compatibilidade P-O percebida. A seguir, 

apresenta-se a evolução dos valores ou tipos motivacionais na teoria desenvolvida por Schwartz 

a partir da década de 1980.  

 

2.4.3.1 Evolução dos tipos motivacionais na teoria de valores entre 1987 e 2012 

Em seus primeiros estudos empíricos, Schwartz e Bilsky (1987, 1990) revisaram a 

literatura de diferentes disciplinas, como filosofia, antropologia, sociologia, psicologia e 

psicanálise, no que diz respeito a necessidades, motivos sociais, demandas institucionais e 

requisitos funcionais dos grupos sociais, para definir sete tipos motivacionais ou domínios de 

valor. Desde então, os tipos motivacionais vêm sendo revistos em razão tanto de seu 

desenvolvimento conceitual como de resultados de estudos empíricos. 

Os sete tipos motivacionais inicialmente propostos por Schwartz e Bilsky (1987, 1990) 

foram: autodireção, prazer, realização, poder social, segurança, conformidade restritiva e pró-

social, conforme segue: 

1) Autodireção: inclui valores que se referem à gratificação e à confiança na capacidade 

individual para tomar decisões, criar e agir de forma independente, sendo 

encontrados em teorias psicológicas que sugerem que os indivíduos têm um desejo 

intrínseco de explorar e entender a realidade, bem como de controlar eventos. 

Schwartz e Bilsky (1987) acreditam que tais valores também são derivados de 

teorias antropológicas e sociológicas que enfatizam autonomia, autossuficiência, 

independência e intelectualismo como os principais motivos em operação em 

interações sociais. 

2) Prazer: a princípio, restrito ao prazer oriundo da gratificação de necessidades 

fisiológicas; tais necessidades são transformadas em valores socialmente 

reconhecidos, como prazer, vida confortável, felicidade e alegria.  
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3) Realização: diz respeito à necessidade de desenvolver e utilizar competências que 

possibilitem obter, seja no ambiente físico ou no social, os recursos requeridos para 

prosperar, incluindo valores como competência, ambição e reconhecimento social. 

Trata-se da necessidade de desempenho competente, reconhecimento e admiração 

social, requisitos da interação social bem-sucedida. 

4) Poder social: Schwartz e Bilsky (1987) reportam que a diferenciação de status 

parece ser um fato universal da vida social, sendo importante para o funcionamento 

das instituições sociais. 

5) Segurança: a necessidade de sobrevivência física e de evitar ameaças à integridade 

do organismo se transforma em valores cuja extensão vai além da segurança física 

do indivíduo, incluindo também a saúde mental. Ademais, a interação social e o 

funcionamento institucional requerem que os grupos permaneçam seguros, 

envolvendo também a segurança do grupo e valores como harmonia, segurança 

familiar, segurança nacional e mesmo a paz mundial. 

6) Conformidade restritiva: Schwartz e Bilsky (1987) ressaltam que o funcionamento 

das interações grupais e sociais requer que os indivíduos restrinjam seus impulsos e 

inibam ações que possam ferir os interesses dos outros. Sendo derivadas de sistemas 

morais desenvolvidos socialmente e internalizados pelos indivíduos, tais demandas 

são expressas em valores que enfatizam a conformidade com expectativas sociais, 

tais como obediência, polidez e autocontrole. 

7) Pró-social: diz respeito ao interesse pelo bem-estar dos outros, necessário à 

prosperidade de coletividades. Também construído em sistemas morais, é expresso 

em valores como altruísmo e benevolência. 

No entanto, após conduzirem estudos empíricos em Israel e na Alemanha utilizando 

ainda uma versão adaptada do RVS, Schwartz e Bilsky (1987) encontraram um oitavo tipo 

motivacional, que chamaram de maturidade: 

8) Maturidade: diferentemente dos outros valores, trata-se de metas que as pessoas só 

podem alcançar por meio da experiência adquirida ao longo da vida, envolvendo 

compreensão, fazer as pazes e apreciar a realidade física e social como elas são. 

Em 1990, Schwartz e Bilsky conduziram estudos empíricos em outros cinco países 

(Austrália, Finlândia, Hong Kong, Espanha e Estados Unidos) e encontraram sete tipos 

motivacionais, com exceção da maturidade. A emergência dos sete tipos em todas as amostras 
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foi considerada uma evidência de que eles derivam das três necessidades humanas universais 

(SCHWARTZ; BILSKY, 1990). 

Um oitavo valor foi encontrado, em 1990, na amostra de Hong Kong, sendo chamado 

de Poder, cuja meta motivacional é status social e prestígio, obtidos por controle e dominância 

sobre pessoas e recursos. Os autores observam que, de fato, poder havia sido considerado 

hipoteticamente em 1987, mas não podia ser estudado devido à falta de valores no RVS que 

representassem tal tipo motivacional (SCHWARTZ; BILSKY, 1990). 

Em 1992, Schwartz revisou a teoria que havia começado a desenvolver com Bilsky. 

Nessa ocasião, revisou os tipos motivacionais e propôs a estrutura de valores. Em relação aos 

tipos motivacionais, a modificação na teoria consistiu em: a) adição dos valores tradição, 

estimulação, poder e espiritualidade, e b) ajuste das definições e conteúdos dos tipos 

motivacionais gozo, maturidade, pró-social e segurança (SCHWARTZ, 1992). Como resultado, 

o autor propôs onze domínios de valores: autodireção, estimulação, hedonismo (antes chamado 

de prazer), realização, poder, segurança, tradição, conformidade (antes chamado de 

conformidade restritiva), benevolência (versão mais estreita do que antes era chamado de pró-

social), universalismo (derivado do que antes era chamado de maturidade e, também, de parte 

do que era pró-social) e espiritualidade. 

Apresentam-se aqui os principais aspectos dos onze tipos motivacionais:  

1) Autodireção: mantém o nome, as necessidades que representa e as metas, mas altera 

o conjunto de valores para mensuração, passando a ser criatividade, liberdade, 

escolha das próprias metas, curiosidade e independência. 

2) Estimulação: novo tipo motivacional, derivado de necessidades orgânicas por 

variedade e estimulação para manter um nível ótimo de ativação. Há variação entre 

indivíduos em relação à necessidade de estimulação, com base tanto biológica como 

social. As metas motivacionais são excitação, novidade e desafio na vida (uma vida 

variada, uma vida excitante). 

3) Hedonismo: antes denominado Prazer, mantém a mesma origem e passa a ser 

definido como prazer e senso de gratificação individual. 

4) Realização: a meta que define tal tipo motivacional é o sucesso pessoal por meio da 

demonstração de competência de acordo com padrões sociais. Até 1990, os autores 

se baseavam também em McClelland para a definição desse valor, mas a partir de 

1992 Schwartz passa, ao contrário, a opor-se a ele ao afirmar explicitamente que a 

definição de realização proposta por McClelland tem em vista atingir padrões 
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internos de excelência, estando mais próxima de valores de Autodireção na teoria 

de Schwartz. 

5) Poder: os valores de poder se baseiam em mais de um tipo de requisito universal, 

podendo ser derivados da transformação de necessidades individuais por 

dominância e controle, bem como de demandas socioinstitucionais por 

diferenciação de status. As metas referem-se a status, prestígio, dominância e 

controle sobre pessoas e recursos. Os valores são: autoridade, riqueza, poder social, 

preservação da imagem pública, reconhecimento social. 

6) Segurança: tanto o nome como a origem são mantidos, mas Schwartz (1992) 

acrescenta valores com foco no indivíduo e com foco no grupo. 

7) Conformidade: antes denominado conformidade restritiva, tem como meta a 

restrição de ações, inclinações e impulsos que podem irritar ou prejudicar outras 

pessoas e violar expectativas e normas sociais. Refere-se à interação cotidiana, 

normalmente com pessoas próximas, sendo mensurada por valores como 

obediência, autodisciplina, polidez, honrar os pais e os mais velhos. 

8) Tradição: valor introduzido na teoria em 1992, Schwartz se apoia em Durkheim e 

Parsons para afirmar que “modos de comportamento tradicionais se tornam 

símbolos de solidariedade entre membros de um grupo, expressões de seu valor 

único, e presumivelmente garantem sua sobrevivência” (SCHWARTZ, 1992, p. 10, 

tradução do pesquisador). Tem em consideração o respeito, o compromisso e a 

aceitação de costumes e ideias da cultura ou religião, incluindo valores como 

respeito pela tradição e humildade, por exemplo. 

Schwartz (2005a) diferencia conformidade e tradição, afirmando que, enquanto 

conformidade se refere à subordinação a pessoas com as quais o indivíduo se relaciona 

cotidianamente - por exemplo, pais, professores e superiores imediatos nas empresas -, tradição 

diz respeito à subordinação a objetos mais abstratos, tais como costumes, ideias religiosas e 

culturais. 

9) Espiritualidade: com base em autores da filosofia, teologia e sociologia da religião, 

Schwartz (2012) defende que as pessoas buscam sentido e coerência na vida, sendo 

estas preocupações espirituais. No entanto, o autor levanta algumas questões sobre 

espiritualidade como um tipo motivacional. Primeiro, a busca de significado e 

coerência como descrita por filósofos e teólogos exige um grau de sofisticação e 

esforço que pode ir além daquele em que a maior parte das pessoas se engaja. Muitas 
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pessoas podem satisfazer sua necessidade por coerência por meio de valores de 

tradição, segurança e conformidade. Segundo, é provável que espiritualidade seja 

representada por valores diferentes em grupos diferentes como, por exemplo, pela 

unidade com a natureza ou ação social em nome de um grupo. Assim, não há um 

conjunto de valores que possa ser universalmente representado como 

espiritualidade. 

10) Benevolência: formado por parte do que antes era chamado de Pró-social, foca em 

preocupações com o bem-estar de pessoas próximas. Tem origem em necessidades 

por interações positivas para a promoção e o florescimento do grupo, bem como em 

necessidades de afiliação. Os valores desse tipo são: cooperação, lealdade, 

clemência, honestidade, responsabilidade, amizade verdadeira e amor maduro. 

11) Universalismo: formado pelo que antes era chamado Maturidade e por parte do que 

era denominado de Pró-social, diz respeito a compreensão, apreciação, tolerância e 

proteção do bem-estar de todas as pessoas e da natureza. Tem origem em 

necessidades de sobrevivência de indivíduos e grupos que se tornam evidentes 

quando as pessoas entram em contato com outros além de seu grupo primário e 

quando se tornam conscientes da escassez de recursos naturais. 

Além das mudanças nos tipos motivacionais25, Schwartz (1992) também melhorou a 

estrutura dinâmica de valores, propondo como os diferentes domínios de valor são organizados 

de acordo com as similaridades e diferenças de suas motivações subjacentes, e relações de 

compatibilidade e contradição entre eles (SCHWARTZ, 1992). Assim, a estrutura é constituída 

pelos tipos motivacionais na ordem em que está proposta teoricamente (SCHWARTZ, 1992). 

Embora Rokeach (1973) já houvesse declarado que os valores tinham um componente 

motivacional, Tamayo (2007) observa que Schwartz foi o primeiro a imaginar uma estrutura de 

valores baseada na motivação subjacente de cada valor. E o próprio Schwartz (2005a, p. 21) 

afirma isto: “O que proponho aqui é uma teoria unificadora para o campo da motivação 

humana”. 

Duas dimensões bipolares compõem a estrutura: Abertura a mudança em oposição a 

Conservação, e Autotranscendência em oposição a Autopromoção, conhecidos como valores 

de segunda-ordem (SCHWARTZ, 1992). A primeira dimensão 

                                                             
25 Vale notar que a teoria de valores de Schwartz está baseada em um modelo de construção de teorias, chamado 

de teoria de facetas. Assim, para além dos tipos motivacionais (natureza e fonte dos valores), envolve outras duas 

facetas: tipo de meta (comportamentos/instrumental ou estados-fim/terminal) e interesses aos quais os valores 

servem (individuais ou coletivos) (SCHWARTZ; BILSKY, 1987, 1990). 
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organiza os valores quanto à extensão em que eles motivam as pessoas a seguir 

seus próprios interesses intelectuais e emocionais em direções imprevisíveis e 

incertas versus a preservar o status quo e a certeza de que este provê nos 

relacionamentos com as pessoas próximas, instituições e tradições 

(SCHWARTZ, 1992, p. 43, tradução do pesquisador).  

 

Já a segunda dimensão 

organiza os valores quanto à extensão em que eles promovem os interesses 

pessoais (mesmo à custa de outros) versus a extensão em que eles motivam as 

pessoas a transcenderem preocupações egoístas e promoverem o bem-estar de 

outros, próximos e distantes, e da natureza (SCHWARTZ, 1992, p. 43-44, 

tradução do pesquisador). 
 

Para testar a teoria, Schwartz (1992) desenvolveu o questionário Schwartz Values 

Survey (SVS), que avalia 56 valores que representam os onze tipos motivacionais. Inspirado no 

RVS, o SVS apresenta uma frase explicativa entre parênteses em frente ao nome de cada valor 

e divide os 56 valores em duas listas, uma de valores terminais seguida de outra de valores 

instrumentais. Dos 56 valores, 21 são idênticos aos do RVS, sendo os restantes adicionados 

pelo autor, que “presumia serem muito importantes em muitas culturas” (SCHWARTZ, 1992, 

p. 17, tradução do pesquisador). Usando uma escala tipo Likert de 9 pontos, variando entre 7 

(muito importante) e -1 (oposto aos meus valores)26, o SVS solicita ao respondente avaliar cada 

valor “como um princípio-guia na minha [deles] vida.” 

Schwartz (1992) então coleta dados em 20 países – incluindo África, Américas do Norte 

e do Sul, Ásia, Europa Ocidental, Leste Europeu, Oriente Médio e Oceania - para comparar a 

estrutura de valores entre culturas. Como resultado, chegou à conclusão de que os indivíduos 

em um grande número de culturas são capazes de distinguir dez tipos de valores, o que o levou 

a afirmar que os “dez tipos motivacionais de valores podem estar próximos do universal” 

(SCHWARTZ, 1992, p. 38, tradução do pesquisador). O autor não encontra suporte para incluir 

espiritualidade como um tipo motivacional, porque somente oito das quarenta amostras o 

distinguiram, não demonstrando sua universalidade. Além disso, tradição e conformidade, 

embora distintos um do outro, podem ser localizados em uma mesma região, mas requerendo 

separação (SCHWARTZ, 1992). O SVS foi adaptado para amostras brasileiras por Tamayo e 

Schwartz (1993). 

Com relação à divisão dos valores em instrumentais e terminais, Schwartz (1992) não 

encontrou suporte empírico suficiente para afirmar que tal distinção constitui-se uma base 

significativa na qual as pessoas organizam seus valores. De fato, Schwartz e Bilsky (1987, 

                                                             
26 Como Schwartz (1992, p. 17, tradução do pesquisador) pretendia verificar sua teoria transculturalmente, percebe 

que a avaliação negativa “é especialmente característica de estudos transculturais, em que as pessoas podem 

rejeitar os valores de outras culturas”. 
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1990) já relatavam que a distinção entre fins e meios não era clara do ponto de vista conceitual, 

sendo que um fim pode prontamente se tornar um meio e vice-versa. Por exemplo, o valor 

ajudar aos outros pode ser interpretado como um estado final importante a ser promovido. 

Schwartz (2011, p. 76) conclui declarando que 

como consequência da questionável utilidade da diferenciação 

terminal/instrumental, decidi substituir em meu estudo “o modo preferido de 

comportamento ou estado final de existência”, na definição de valores proposta 

por Rokeach (1973), pelo termo genérico “metas”. 

 

Já a distinção entre valores orientados para o indivíduo e valores orientados para a 

sociedade, também presente em Kluckhohn (1951/1968) e em Rokeach (1973), continua atual 

(SCHWARTZ et al., 2012). 

Em 2001, a teoria havia encontrado suporte empírico para a distinção dos dez tipos 

motivacionais e para a estrutura circular em mais de duzentas amostras de 63 nações em todos 

os continentes habitados (SCHWARTZ et al., 2001). No entanto, 5% das amostras, localizadas 

principalmente na África subsaariana, na Índia, na Malásia e em áreas rurais de nações menos 

desenvolvidas, desviavam consideravelmente do padrão teorizado. Assim, observa-se a 

necessidade de criar um novo instrumento para mensuração dos valores, como alternativa ao 

SVS, que requer dos participantes um alto grau de pensamento abstrato, não sendo apropriado 

para amostras formadas por participantes com baixo grau de escolaridade ou que não tenham 

sido educados em instituições de ensino localizadas na região que, em inglês, é conhecida como 

Western, formada principalmente por Estados Unidos (EUA), Canadá e países europeus que 

enfatizam o pensamento abstrato, independentemente de um contexto (SCHWARTZ et al., 

2001). 

Schwartz et al. (2001) apresentam o Portrait Values Questionnaire (PVQ)27, cuja 

validação no Brasil é feita por Tamayo e Porto (2009). O PVQ, também conhecido como PVQ-

40, é composto por quarenta itens que descrevem metas, aspirações ou desejos de uma pessoa, 

apontando implicitamente para a importância de um valor. O participante é solicitado a indicar 

“quanto esta pessoa se parece com você” (SCHWARTZ et al., 2001, p. 523, tradução do 

pesquisador). 

Schwartz (2005b) compara os instrumentos, afirmando que, enquanto o SVS solicita 

que o participante responda direta e conscientemente sobre valores pessoais como princípios 

                                                             
27 Em capítulo de livro, Schwartz et al. (1999) haviam apresentado o desenvolvimento e os resultados da primeira 

aplicação do PVQ-40. No entanto, a publicação de artigo em periódico (Schwartz et al., 2001) o torna amplamente 

conhecido. 
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norteadores em sua vida, o PVQ avalia valores indiretamente, por meio do julgamento de 

similaridades. Além disso, enquanto o SVS utiliza uma escala numérica complexa 

(SCHWARTZ, 2011a), o PVQ utiliza uma escala tipo Likert não métrica de seis pontos, 

variando entre “se parece muito comigo” e “não se parece nada comigo” (SCHWARTZ et al., 

2001; TAMAYO; PORTO, 2009). 

Uma versão de 21 itens do PVQ foi incluída na European Social Survey em 2002 

(CIECIUCH; DAVIDOV, 2012). Essa versão, chamada de PVQ-21, foi validada no Brasil por 

Lombardi et al. (2010) e por Sambiase et al. (2014). Nota-se que, no entanto, Sambiase et al. 

(2014, p. 731) advertem que o próprio Schwartz “desaconselha sua utilização [...], preferindo a 

versão original (PVQ-40), uma vez que o primeiro possui menos itens que o esperado para uma 

medida confiável”. Já uma versão abreviada do SVS, chamada de Short Schwartz Values Survey 

(SSVS), que avalia os dez tipos motivacionais por meio de dez itens, foi introduzida na 

literatura por Lindeman e Verkasalo (2005) e, até onde se tem conhecimento, não foi validada 

em amostras brasileiras. 

Em 2001, Schwartz et al. começam a sinalizar que alguns refinamentos na teoria seriam 

benéficos. Como muitos valores tinham definições conceituais amplas, envolvendo múltiplos 

componentes, os autores sugeriram que os índices de fidedignidade interna aumentariam caso 

os valores fossem definidos de forma mais restrita (SCHWARTZ et al., 2001). 

De Clercq et al. (2008) também mencionaram a necessidade de refinar a teoria de 

valores de Schwartz. Propuseram a divisão dos dez tipos em quinze mais estreitos, pela divisão 

de Poder e Universalismo em subtipos. Schwartz (2011a, p. 310), em caráter reflexivo, 

questiona, então, se a divisão dos tipos motivacionais permitiria explicar atitudes e 

comportamentos de forma mais eficiente. 

Seguindo esse movimento, visando maior heurística universal e maior poder preditivo, 

Schwartz et al. (2012) examinaram tanto a definição conceitual de cada tipo motivacional como 

os resultados de estudos empíricos (por meio de mapas de escalonamento multidimensional e 

análises fatoriais confirmatórias) realizados com 344 amostras em 83 países, e apresentam uma 

versão refinada da teoria. Essa versão é composta por dezenove domínios motivacionais 

definidos de forma mais estreita. A evolução dos tipos motivacionais na teoria de Schwartz, 

entre 1987 e 2012, pode ser observada graficamente na Figura 8. 
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Figura 8. Evolução dos tipos motivacionais 

 

Fonte: Organizado pelo pesquisador. 

 

As definições dos tipos motivacionais presentes na teoria de valores pessoais refinada 

(SCHWARTZ et al., 2012), e necessidades subjacentes, podem ser observadas no Quadro 6. 

 

Quadro 6. Definições dos dezenove tipos motivacionais 

Valores Definições Necessidades subjacentes 

Autodireção de 

pensamento 

Liberdade para cultivar as 

próprias ideias e capacidades 
Necessidades orgânicas de controle, domínio e 

requisitos de interação, de autonomia e de 

independência. 
Autodireção de 

ação 

Liberdade para determinar as 

próprias ações 

Estimulação Excitação, novidade e mudança 
Necessidades orgânicas por variedade e estimulação 

para manter um nível ótimo de ativação. 

Hedonismo Prazer e gratificação sensual 
Necessidades orgânicas e prazer associado à satisfação 

delas. 

Realização 
Sucesso de acordo com padrões 

sociais 

Desempenho competente é um requisito para os 

indivíduos obterem recursos para a sobrevivência, 

devendo tal sucesso ser reconhecido do ponto de vista 

social e institucional. 

Poder: domínio 
Poder por exercer controle sobre 

pessoas 
Baseado em mais de um requisito universal. O 

funcionamento de instituições sociais aparentemente 

requer algum grau de diferenciação de status. 

 
Poder: recursos 

Poder por controlar recursos 

materiais ou sociais 

Face 

Segurança e poder pela imagem 

pública e evitação de 

humilhação 

Expressa elementos de ambos os valores, poder (que 

deriva de prestígio) e segurança (proteção do prestígio 

individual, defendendo a imagem pública de ataques). 

Segurança: 

pessoal 

Segurança pessoal no ambiente 

imediato 
É derivada de requisitos básicos individuais e grupais. 

Segurança: 

social 

Segurança e estabilidade na 

sociedade 

  (continua) 
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Valores Definições Necessidades subjacentes 

Tradição 
Manter e preservar tradições 

culturais, familiares e religiosas 

Modos tradicionais de comportamento tornam-se 

símbolos da solidariedade grupal, expressões do valor 

único da sociedade e garantia de sua sobrevivência. 

Símbolos e práticas que representam a experiência 

compartilhada do grupo e fé tornam-se sancionados 

como tradições e costumes valorizados por membros do 

grupo. 

Humildade 

Reconhecer a própria 

insignificância em um esquema 

maior de elementos 

Conformidade: 

regras 

Observância de regras, leis e 

obrigações formais 

Deriva de requisitos para que os indivíduos inibam 

inclinações individuais que poderiam ser socialmente 

rompedoras do funcionamento suave do grupo e da 

sociedade. 
Conformidade: 

interpessoal 

Evitar irritar ou prejudicar 

outras pessoas 

Benevolência: 

confiança 

Ser um membro merecedor da 

confiança no seu grupo 
Necessidade de interações positivas para promover o 

florescimento de grupos e necessidade orgânica de 

afiliação. 
Benevolência:  

cuidado 

Devoção ao bem-estar de 

membros do seu grupo 

Universalismo: 

compromisso 

Comprometimento com a 

equidade, justiça e proteção de 

todas as pessoas 
Necessidades de sobrevivência dos grupos e dos 

indivíduos que se tornam aparentes quando as pessoas 

entram em contato com aqueles de fora do seu grupo 

primário e, também, quando se tornam conscientes da 

escassez de recursos naturais. 

Universalismo:  

natureza 
Preservação do ambiente natural 

Universalismo:  

tolerância 

Aceitação e compreensão 

daqueles que são diferentes de si 

Fonte: Adaptado de Schwartz (1992) e de Schwartz et al. (2012) 

 

Os autores adicionam dois princípios organizadores ao redor da estrutura circular de 

valores. Na Figura 9, além das relações de conflito e compatibilidade entre os valores e das 

duas dimensões bipolares, é possível observar os dois outros princípios organizadores. O 

primeiro já estava, de fato, presente desde a versão de 1992 da teoria, pois trata-se da divisão 

dos valores entre aqueles orientados para o indivíduo em oposição àqueles voltados para a 

sociedade. 

Embora o segundo princípio organizador, que divide os valores representativos da busca 

de crescimento em oposição a valores que objetivam proteger o self e evitar ansiedade, não 

tivesse sido incluído na estrutura anteriormente, Schwartz já vinha apresentando discussões 

sobre ele. Por exemplo, Schwartz (2005a, p. 48) afirmava que: 

A busca por valores que estão na parte de baixo da estrutura [ver Figura 9] serve 

para que se lide com a ansiedade derivada da incerteza no mundo social e físico. 

As pessoas tentam evitar conflito (com conformidade) e manter a ordem atual 

(tradição, segurança) ou controlar ativamente as ameaças (com poder). Os tipos 

motivacionais no topo (universalismo, benevolência, autodeterminação, 

estimulação, hedonismo) expressam motivações livres de ansiedade. Valores de 

realização fazem as duas coisas: seguir padrões sociais de forma bem-sucedida 

pode controlar ansiedade e pode afirmar o senso de competência do indivíduo. 

 

Schwartz (2005a) relata que esse princípio organizador está relacionado aos dois 

sistemas básicos de autorregulação propostos por Higgins [1997]. O primeiro diz respeito a 
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evitar punição e prevenir perdas. Já o segundo se refere à busca de recompensas e promoção de 

ganhos. 

 

Figura 9. Estrutura de valores refinada 

 
Fonte: Schwartz et al. (2012, p. 669, tradução do pesquisador) 

 

Dado o refinamento da teoria, Schwartz et al. (2012) também apresentam um novo 

questionário para testá-la, denominado Portrait Values Questionnaire - Revisado (PVQ-R).  Ao 

conduzir estudos empíricos em quinze amostras de dez países, os autores encontram suporte 

para a versão refinada da teoria. Os dezenove valores são distribuídos nas posições estimadas 

teoricamente em todas as amostras, e as duas dimensões bipolares permanecem (SCHWARTZ 

et al., 2012). O questionário foi introduzido no Brasil por Torres et al. (no prelo), já em sua 

versão revista (PVQ-RR). Além do estudo de Torres et al. (no prelo), com amostras de 

estudantes universitários e policiais militares do Distrito Federal (DF), o PVQ-RR também foi 

aplicado no Brasil por Bortolatto Jr. (2014), em amostra de estudantes do curso superior de 

Ciências Contábeis, em São Paulo. Em 2014, Schwartz e Butenko também publicaram 

evidências de validade da teoria refinada na Rússia. Assim, a versão refinada da teoria de 

valores pessoais já havia sido testada empiricamente em dezenove amostras de doze países 

quando da condução deste estudo. 
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Tendo discorrido sobre a teoria de valores pessoais de Schwartz, discute-se a forma 

como valores vêm sendo considerados nos estudos de compatibilidade P-O. 

 

2.4.4 Valores nos estudos de compatibilidade P-O 

Como foi visto na seção 2.2.5, valores foram estudados em 81% (n = 127) das pesquisas 

de compatibilidade P-O. Entretanto, tem-se conhecimento de poucos estudos em 

compatibilidade P-O que, de alguma forma, se apoiaram em teorias sobre valores, 

nomeadamente, os estudos de O’Reilly et al. (1991), Tepeci e Bartlett (2002), Ostroff et al. 

(2005), Cable e Edwards (2004), Cennamo e Gardner (2008), Teixeira e Pereira (2008), 

Edwards e Cable (2009), Yu (2013), Veage et al. (2014) e Sousa e Porto (2015). 

O’Reilly et al. (1991), em um dos primeiros estudos de compatibilidade P-O, 

apresentam o questionário Organizational Culture Profile (OCP), composto de 54 assertivas, 

representando oito valores: inovação e risco, atenção aos detalhes, orientação para os 

resultados, agressividade e competitividade, suporte, ênfase em crescimento e recompensa, 

colaboração e orientação para equipe e decisão. Aqui, apresentam-se três críticas ao OCP. A 

primeira é de que as 54 assertivas representam características de organizações, não estando 

embasadas em uma estrutura teórica de valores, o que também foi observado por Pereira (2006). 

Embora se tratem de oito fatores, não se propõem relações entre eles. A segunda é de que os 

participantes respondem a duas questões, sendo uma sobre as características da organização em 

que trabalham e a outra sobre as características de uma organização ideal. As respostas do 

participante às características de uma organização ideal são extrapoladas, pelos pesquisadores 

que utilizam o OCP, como se fossem os valores pessoais dos respondentes. A terceira crítica 

reside no fato de que, ao fim, o pesquisador calcula um Índice de Perfil de Similaridade que 

indica a compatibilidade P-O, ou seja, desfazendo-se a possibilidade de avaliar níveis altos de 

compatibilidade em algumas características e baixos em outras. 

Ora, Judge (2012) afirma a necessidade de realizar análises mais detalhadas de 

compatibilidade em cada valor, em vez de obter medidas de compatibilidade que aglutinam os 

diferentes valores, levantando a hipótese de que a compatibilidade em alguns valores pode ser 

mais importante do que em outros, tendo em vista as consequências de interesse no estudo. 

Ademais, Talbot e Billsberry (2010) ofereceram evidências empíricas de que indivíduos podem 

experimentar compatibilidade P-O em algumas áreas enquanto não experimentam em outras. 

Considerando que a maior parte dos estudos em compatibilidade P-O avaliam valores e que há 

uma teoria de valores que postula que eles são multidimensionais (SCHWARTZ, 1992; 
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SCHWARTZ et al., 2012), aponta-se aqui para a importância de considerar a 

multidimensionalidade de valores em estudos de compatibilidade P-O. Enquanto o indivíduo 

pode perceber realizar alguns de seus valores pessoais no ambiente organizacional, pode não 

perceber realizar outros. Em outras palavras, no que diz respeito a RVP, o indivíduo pode 

apresentar alto grau de compatibilidade P-O em algun(s) valores enquanto apresenta baixo grau 

de compatibilidade em outros. 

É interessante notar que Borg et al. (2011) testaram a possibilidade de encontrar as 

mesmas dimensões propostas por Schwartz (1992) através da utilização do OCP, encontrando 

evidências empíricas para tal possibilidade. A partir disso, surge a possibilidade de considerar 

a multidimensionalidade dos valores presente na teoria de Schwartz (1992) utilizando o OCP. 

De fato, Bilsky (2009) defende a teoria de valores de Schwartz como sendo aquela que permite 

comparar e integrar os resultados de investigações interdisciplinares, tendo em vista seu sólido 

referencial teórico e suporte empírico. O autor testou a estrutura de valores proposta por 

Schwartz utilizando diferentes métodos de tratamento de dados, nomeadamente, Análise de 

Estrutura de Similaridade, Comparação Computadorizada de Valores Emparelhados e 

Escalonamento Multidimensional, e os pressupostos da teoria mostraram-se consistentes 

independentemente do método aplicado (BILSKY, 2009). Além disso, a teoria também se 

mostrou estável quando comparada a teorias alternativas, como os modelos de Allport e Vernon 

[1931], Morris [1956] e O’Reilly et al. (1991). Em outras palavras, a teoria também é capaz de 

explicar e integrar os resultados de teorias alternativas (BILSKY, 2009). Bilsky (2009) relembra 

também que a teoria tem se mostrado consistente frente à aplicação de diferentes questionários 

desenvolvidos para testá-la (SVS, PVQ-40 e PVQ-21). Bilsky e Schwartz (2008) já haviam 

verificado a consistência teórica utilizando diferentes métodos de análise e Sambiase et al. 

(2014) também encontraram a mesma estrutura, considerando as duas dimensões bipolares, 

utilizando o PVQ-40 e o PVQ-21 em amostra no Brasil. 

Voltando aos estudos que, de alguma forma, se apoiaram em teorias de valores em 

compatibilidade P-O, Tepeci e Bartlett (2002) adaptaram o OCP para utilização na indústria 

hoteleira, dando origem ao Hospitality Industry Culture Profile (HICP). Assim como no OCP, 

embora o instrumento avalie diferentes fatores, resulta em apenas um índice de compatibilidade 

P-O. 

Ostroff et al. (2005) avaliam a compatibilidade P-O com apoio no quadro teórico sobre 

tipos de cultura organizacional de Quinn e Rohrbaugh (1983 apud OSTROFF et al., 2005). Para 

avaliar os valores pessoais, Ostroff et al. (2005) partiram de uma lista inicial de valores 
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organizacionais que haviam sido utilizados em pesquisas anteriores, incluindo o OCP. Com a 

realização de quatro grupos de foco, em que os participantes identificavam, entre os valores 

presentes na lista inicial, quais eram relevantes em seu ambiente de trabalho, esclareciam seu 

significado e geravam novos itens, os autores chegaram a um instrumento com 31 assertivas de 

valor. Tal versão do questionário foi apresentada a outros respondentes, que foram solicitados 

a indicar em que extensão acreditavam ou apoiavam cada um dos valores em suas vidas. Ostroff 

et al. (2005) identificaram que 24 dos 31 valores eram consistentes com o quadro teórico sobre 

tipos de cultura organizacional de Quinn e Rohrbaugh (1983 apud OSTROFF et al., 2005). 

Após a realização de análise fatorial, os autores decidiram manter no questionário dezoito itens, 

que podiam ser classificados em quatro fatores: relações humanas, sistema aberto, metas 

racionais e processos internos, de acordo com o quadro teórico mencionado. A crítica que se 

faz aqui ao trabalho de Ostroff et al. (2005) é a de que os autores não se apoiaram em uma teoria 

de valores para identificar os valores pessoais. Ao verificar a compatibilidade do indivíduo com 

um tipo de cultura organizacional e a influência dessa compatibilidade em satisfação no 

trabalho, comprometimento organizacional e intenção de saída, os autores deixam de observar 

que um mesmo indivíduo possui diferentes dimensões de valores, podendo apresentar alta 

compatibilidade em uma dimensão e baixa em outra. 

Cable e Edwards (2004), por sua vez, apresentam o Work Values Survey (WVS), um 

instrumento por meio do qual avaliam compatibilidade por similaridade e por 

complementaridade. Para a construção do instrumento, os autores baseiam-se na teoria de 

valores de Schwartz (1992), considerando as duas dimensões bipolares Abertura a mudança 

versus Conservação e Autopromoção versus Autotranscendência. Identificam, então, oito 

valores que estariam distribuídos nessas dimensões: altruísmo, relações, pagamento, segurança, 

autoridade, prestígio, variedade e autonomia (CABLE; EDWARDS, 2004). Cada valor é 

mensurado por meio de três assertivas, adaptadas de questionários preexistentes, 

nomeadamente, o Minnesota Importance Questionnaire (GAY et al., 1971 apud CABLE; 

EDWARDS, 2004), o Work Aspects Preference Scale (PRYOR, 1983 apud CABLE; 

EDWARDS, 2004)) e o Work Values Inventory (SUPER, 1970 apud CABLE; EDWARDS, 

2004). Após coletar dados com 183 alunos de um curso de MBA, os autores realizaram uma 

análise fatorial confirmatória para validar a estrutura teórica do questionário, encontrando 

índices de fit aceitáveis (CFI = 0,93, RMSEA = 0,07 e alfas de Cronbach entre 0,73 e 0,87). 

Os autores avaliaram a compatibilidade por similaridade compreendendo-a como 

congruência de valores pessoais e organizacionais.  Para obter dados sobre os valores pessoais, 



108 

 

 
 

os participantes avaliavam cada assertiva tendo em vista a questão “Quanto isto é importante 

para você?” (CABLE; EDWARDS, 2004, p. 825, tradução do pesquisador). Já os valores 

organizacionais eram mensurados por meio da questão “Quanto isto é importante em sua 

organização?” (CABLE; EDWARDS, 2004, p. 825, tradução do pesquisador). 

A compatibilidade por complementaridade, considerada pela perspectiva de 

necessidades-suprimentos, foi compreendida quanto ao preenchimento de necessidades 

psicológicas. Para mensurá-la, os participantes respondiam duas questões, tendo em vista as 

assertivas do WVS, sendo a primeira “Quanto é a quantidade certa para você?” (CABLE; 

EDWARDS, 2004, p. 825, tradução do pesquisador) e a segunda “Quanto isto está presente em 

seu trabalho?” (CABLE; EDWARDS, 2004, p. 825, tradução do pesquisador), considerando-

se que a escala de respostas variava de “nada” a “uma quantidade muito grande”. 

Tendo em vista os resultados empíricos alcançados por Cable e Edwards (2004), 

Edwards e Cable (2009) apresentam um modelo teórico no qual a compatibilidade por 

complementaridade é moderadora na relação entre compatibilidade por similaridade e intenção 

de saída da organização. Para verificação empírica do modelo, Edwards e Cable (2009) também 

utilizam o WVS. 

Aqui, nota-se que o WVS já traz consigo uma vantagem sobre os questionários 

mencionados anteriormente por ter sido construído com base em uma teoria de valores pessoais, 

qual seja, a teoria proposta por Schwartz (1992). No entanto, Cable e Edwards (2004) e Edwards 

e Cable (2009) terminam por calcular um índice de compatibilidade, utilizado nas regressões, 

que não considera nem os oito fatores por eles identificados nem os quatro valores de segunda-

ordem, desperdiçando a oportunidade de avaliar a compatibilidade P-O levando-se em 

consideração a multidimensionalidade dos valores pessoais. 

Notam-se diferenças entre a proposta deste trabalho em apresentar RVP como 

componente de compatibilidade P-O percebida e os trabalhos de Cable e Edwards (2004) e 

Edwards e Cable (2009). Primeiro, RVP considera os tipos motivacionais propostos na teoria 

refinada de Schwartz et al. (2012). Segundo, enquanto Cable e Edwards (2004) e Edwards e 

Cable (2009) perguntam aos participantes “Quanto isto está presente em seu trabalho?”, no 

presente estudo defende-se que o fato de um valor estar presente no ambiente organizacional 

não significa que o indivíduo realiza o seu valor pessoal, por isso atenta-se ao quanto o 

indivíduo percebe realizar os seus valores pessoais no ambiente organizacional. Terceiro, Cable 

e Edwards (2004) e Edwards e Cable (2009) calculam a compatibilidade por 

complementaridade utilizando regressões polinomiais, enquanto que neste trabalho RVP é 
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entendido como componente de compatibilidade percebida, sendo avaliado diretamente, ou 

seja, não havendo cálculo ou comparação explícita realizada pelo pesquisador. Para responder 

o quanto percebe realizar de suas metas motivacionais na organização em que trabalha, a 

operação é realizada de maneira implícita, na mente do participante. Quarto, diferentemente do 

que fizeram Cable e Edwards (2004) e Edwards e Cable (2009), aqui não se aglutinam os quatro 

valores de segunda ordem em um único índice de compatibilidade, mas mantêm-se os quatro 

separadamente. 

Já Cennamo e Gardner (2008, p. 895, tradução do pesquisador) utilizam em seu estudo 

itens do WVS e de outro questionário, denominado Work Values Questionnaire (WVQ), 

proposto por Elizur [1984], para além de itens criados por eles próprios. Os autores avaliam a 

compatibilidade P-O de forma indireta, por meio de duas questões: “Em que extensão cada item 

é uma alta prioridade para você?” e “Em que extensão você sente que sua organização lhe provê 

com cada item?” Aqui, para além de avaliar a realização de valores pessoais no ambiente de 

trabalho como medida de compatibilidade P-O percebida de forma direta, considera-se o papel 

ativo do indivíduo na realização de seus valores pessoais no ambiente organizacional, não se 

defendendo que a organização a provenha. 

Por sua vez, Yu (2013) publicou um ensaio teórico no qual identifica cinco fatores 

motivacionais universais que servirão de base para seus estudos em compatibilidade: 

consistência, hedonismo, redução da incerteza, controle e pertença. Não é possível oferecer 

maiores comentários sobre o trabalho de Yu (2013), tendo em vista que o autor ainda não 

apresentou a operacionalização do modelo teórico, mas defende-se aqui a utilização da teoria 

de Schwartz (1992) que, além de abranger mais motivações universais, encontrou evidências 

empíricas em todos os continentes habitados. 

Veage et al. (2014) também consideraram a teoria de Schwartz (1992) em seu estudo 

sobre compatibilidade entre valores pessoais e a busca com sucesso ou prática dos mesmos 

valores pessoais na organização em que trabalham. Os pesquisadores utilizaram um baralho 

contendo sessenta cartas, sendo que cada uma continha uma breve descrição de um valor. Além 

dos dez tipos motivacionais propostos por Schwartz (1992), o baralho também avaliava 

princípios referentes a religião, sexualidade e evitação experiencial. Por exemplo, uma carta 

continha o seguinte texto: “Ter uma vida excitante” (VEAGE et al., 2014, p. 259, tradução do 

pesquisador). Num primeiro momento, o participante selecionava as quinze cartas que 

continham os princípios-guia mais importantes em sua vida. Então, preenchiam em uma folha 
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a frequência em que haviam tido sucesso em colocar tais princípios em prática nos últimos três 

meses. Os participantes repetiam o mesmo para princípios-guia no trabalho. 

No entanto, nota-se que Veage et al. (2014) se apoiaram em Schwartz (1992) apenas 

para a construção das assertivas, dispostas nas cartas de baralho. Os autores não consideraram 

os tipos motivacionais, a oposição dos valores em duas dimensões ou os valores de segunda 

ordem em suas análises. 

No Brasil, tem-se conhecimento de dois estudos empíricos em compatibilidade P-O que 

se apoiaram na teoria de valores de Schwartz (1992). Teixeira e Pereira (2008) e Sousa e Porto 

(2015) avaliam a compatibilidade P-O por similaridade, ou seja, a congruência entre valores 

pessoais ou do trabalho e valores organizacionais. Além desses, Porto et al. (2012) apresentam 

ensaio teórico relacionando compatibilidade P-O com bem-estar e burnout. 

A seguir, discorre-se sobre a realização de valores pessoais no ambiente organizacional 

que, neste trabalho, é proposta como conteúdo de compatibilidade P-O percebida.   

 

2.5 Percepção de Realização de Valores Pessoais no ambiente organizacional 

Para tratar da percepção de realização de valores pessoais no ambiente organizacional 

(RVP), apresenta-se, primeiro, a perspectiva de Vroom (1966) sobre atração organizacional. 

Em seguida, apresentam-se aspectos da teoria Atração-Seleção-Atrito (ASA), de Schneider 

(1987) e Schneider et al. (1995). Destaca-se, então, a definição de valores como metas 

(SCHWARTZ; BILSKY, 1987, SCHWARTZ, 1992; SAGIV; SCHWARTZ, 2000; 

SCHWARTZ et al., 2000; SCHWARTZ, 2005a; TAMAYO, 2005b; SCHWARTZ; 2011a; 

SCHWARTZ et al., 2012)  e a transposição feita por Billsberry (2003), Morley (2007) e por 

Maurino e Domenico (2012) sobre valores como metas no centro da teoria ASA, para se chegar 

à definição de RVP. Na sequência, relatam-se os estudos conduzidos sobre RVP e, finalmente, 

propõe-se RVP como componente de compatibilidade P-O percebida. 

 

2.5.1 A importância das metas na Atração, na Seleção e no Atrito 

Vroom (1966, p. 213, tradução do pesquisador) levanta a hipótese de que os indivíduos, 

ao procurarem uma organização para trabalhar, escolhem aquela em que acreditam que poderão 

alcançar suas “metas ou valores”, para a qual encontra evidências empíricas. 

Schneider (1987), por sua vez, declara as metas como elemento central de sua teoria, 

denominada Atração-Seleção-Atrito (ASA). De acordo com essa teoria, as pessoas são atraídas 

para as organizações e selecionadas por elas de acordo com os julgamentos que fazem sobre a 
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congruência entre as metas pessoais e organizacionais. Nas palavras de Schneider (1987, p. 

443, tradução do pesquisador), “as pessoas são atraídas pelas metas, é com as metas que elas 

interagem e, se não forem compatíveis, saem”. 

A teoria ASA é considerada uma das principais teorias em compatibilidade P-O 

(EDWARDS, 2008; KRISTOF-BROWN; JANSEN, 2012; OSTROFF; SCHULTE, 2012). No 

entanto, nota-se que Schneider et al. (1995, p. 751, tradução do pesquisador) fazem questão de 

marcar a diferença entre a teoria ASA e as teorias de compatibilidade P-O ao afirmarem que, 

enquanto os modelos em compatibilidade P-O “conceituam situações como separadas e 

distintas dos indivíduos”, a teoria ASA propõe que as pessoas constituem o ambiente 

organizacional. Nas palavras dos autores, “a situação não é independente das pessoas no 

contexto; a situação é as pessoas que estão lá” (SCHNEIDER et al., 1995, p. 751, tradução do 

pesquisador). Os autores acrescentam que, enquanto pesquisadores em compatibilidade P-O 

têm interesse no nível de análise individual, a teoria ASA foi desenvolvida para entender 

diferenças no nível de análise organizacional (SCHNEIDER et al., 1995). Ainda assim, Kristof-

Brown e Jansen (2012, p. 123, tradução do pesquisador) afirmam que “o referencial da teoria 

ASA se tornou a base teórica para a pesquisa em compatibilidade indivíduo-organização”. 

Schneider et al. (1995) apresentam uma revisão da teoria ASA, incluindo os valores 

como características individuais que devem ser compatíveis com a organização. Schneider et 

al. (1995, p. 749) afirmam que as “pessoas veem as organizações como diferentemente atrativas 

em função do seu julgamento implícito sobre a congruência entre as metas da organização (e 

as estruturas, processos e cultura que as manifestam) e suas próprias personalidades”. Os 

autores esclarecem ainda que, em seu uso da palavra “personalidade”, estão incluídos traços de 

personalidade, atitudes e valores (SCHNEIDER et al., 1995). Mais tarde, Schneider et al. (1998) 

encontram evidências empíricas de que gestores em uma mesma organização são homogêneos 

no que se refere à personalidade e reafirmam que a decisão de sair ocorre quando a 

compatibilidade não é atingida. 

Dickson et al. (2012) ressaltam a existência não só de evidência empírica, mas 

principalmente de validade facial para a teoria ASA. Para eles, além de ser possível explicá-la 

facilmente para qualquer pessoa da família, indivíduos que trabalham a consideram razoável 

(DICKSON et al., 2012). 

Embora Ostroff e Schulte (2012, p. 9, tradução livre) afirmem que a teoria ASA 

explicaria os processos subjacentes à noção de compatibilidade P-O por similaridade, propondo 

que indivíduos similares são atraídos, selecionados e retidos pela organização, Edwards (2008) 
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entende que a teoria ASA também envolve a compatibilidade P-O por complementaridade. De 

acordo com o autor, a atração aconteceria pela similaridade; a seleção, pela complementaridade 

entre demandas e capacidades, ou seja, quando o candidato possui as competências ou os 

atributos de que a organização necessita; e o atrito, pela complementaridade entre necessidades 

e suprimentos, ou seja, pelo atendimento de expectativas (EDWARDS, 2008). 

Neste trabalho, ao entender a empresa como um tipo específico de organização social, 

ou seja, um ambiente formado por pessoas, em oposição a uma visão antropomórfica de 

organização (por exemplo, Tamayo, 2005b), vê-se a possibilidade de considerar a teoria ASA 

como uma teoria de compatibilidade P-O. Ademais, concorda-se com Edwards (2008) ao 

considerar que a teoria ASA envolve a compatibilidade P-O tanto por similaridade como por 

complementaridade, mas, diferentemente de Edwards (2008), acredita-se que ambas podem 

estar presentes nas diferentes fases do ciclo ASA, ou seja, na atração, na seleção e no atrito. 

Ora, os indivíduos podem ser atraídos e selecionados pela crença em características similares, 

mas também pela crença de que possuem as capacidades requeridas e de que terão suas 

necessidades supridas. O atrito pode ocorrer quando uma ou mais dessas crenças são colocadas 

em xeque. 

Especificamente no que diz respeito a valores, Bilsky e Jehn (2008, p. 225) defendem 

que a congruência entre valores individuais e organizacionais é decisiva para a adequação 

indivíduo-organização. Teixeira e Pereira (2008) também entendem que, de acordo com a teoria 

ASA, as pessoas são atraídas pelas organizações que têm objetivos similares aos delas ou que 

lhes permitem alcançar seus objetivos, elegendo a teoria de valores de Schwartz como aquela 

que permitiria estudar valores pessoais e organizacionais de forma comensurável.  

 

2.5.2 Valores como metas: valores no centro da teoria ASA 

De fato, desde Schwartz e Bilsky (1987), valores são definidos como metas. A partir 

disso, Tamayo (2005b, p. 162) afirma que tanto os valores pessoais como os organizacionais 

são “metas comuns perseguidas tanto pelo trabalhador como pela organização e cuja obtenção 

constitui a base da felicidade da pessoa como do sucesso da empresa”, complementando que as 

organizações precisam atender às metas dos seus colaboradores para conseguir atingir suas 

próprias (TAMAYO, 2005b). 

Seguindo essa compreensão de valores como metas motivacionais, Maurino e 

Domenico (2012) extrapolam a teoria ASA e os colocam como centro do ciclo ASA, o que está 

em concordância com Billsberry (2003) e Morley (2007), para os quais os valores guiam a 
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decisão do indivíduo na escolha da empresa em que ele procurará trabalho; guiam o processo 

de seleção, principalmente quando a empresa não está preocupada apenas com o desempenho 

na tarefa, mas também com comportamentos extrapapel; e, provavelmente, estão relacionados 

à saída.  

 

2.5.3 Realização de Valores Pessoais no ambiente organizacional 

Maurino e Domenico (2012) apresentam o conceito de Realização de Valores Pessoais 

no ambiente organizacional (RVP), definindo-o como a realização dos valores pessoais, vistos 

como metas motivacionais dos indivíduos, na organização onde atuam ao desempenharem as 

atividades cotidianas. Por exemplo, um indivíduo pode realizar o valor de poder ao influenciar 

pessoas na organização, o valor de benevolência ao ser justo quando estiver avaliando o 

desempenho de colegas, e seu valor de universalismo ao tomar parte em ações de voluntariado. 

O valor de conformidade pode ser realizado quando o indivíduo observa as regras da 

organização, e o de autodireção, ao desenvolver suas tarefas de forma autônoma. 

Embora Maurino e Domenico (2012) introduzam o termo realização de valores pessoais 

referindo-se ao ambiente organizacional, outros autores já haviam mencionado a realização de 

valores pessoais. Por exemplo, Allport (1961, p. 543, tradução do pesquisador) afirmava que 

“valores pessoais são a força dominante na vida, e toda a atividade do indivíduo é dirigida para 

a realização28 de seus valores”. Sagiv e Schwartz (2000, p. 186, tradução do pesquisador), em 

estudo sobre bem-estar, afirmam: 

É mais provável que as pessoas experimentem níveis positivos de bem-estar 

quando elas podem expressar e preencher seus valores e, então, atingir suas 

metas. Quando o contexto situacional bloqueia a realização de seus valores, é 

mais provável que elas experimentem níveis negativos de bem-estar. 

 

Já outros autores não utilizaram a expressão “realizar valores”, mas mencionaram 

buscar valores com sucesso, sucesso na prática de valores ou atingir valores. Como visto na 

seção 2.5.1., Vroom (1966) enfatizava que as pessoas, ao escolherem uma organização para 

trabalhar, buscam alcançar seus valores. Schwartz (1992) discorre sobre o construto 

“felicidade”, afirmando que ela pode ser atingida pela busca bem-sucedida dos diferentes tipos 

motivacionais, considerando pesquisas nas quais a felicidade localizou-se no centro do espaço 

em projeções multidimensionais, sendo positivamente correlacionada com todos os valores.  

                                                             
28 Destaca-se que Allport utiliza a expressão, em inglês, “realization”. No original, lê-se: “personal values are the 

dominating force in life, and all of a person’s activity is directed towards the realization of his values” 

(ALLPORT, 1961, p. 543, grifo do pesquisador). 
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Rohan (2000) propôs a compreensão de valores pessoais a partir da perspectiva 

aristotélica de eudaimonia, uma perspectiva que propõe o florescimento humano e a realização 

do potencial do indivíduo. Nesse sentido, a autora sugere que os indivíduos não buscam apenas 

satisfazer suas necessidades de sobrevivência, “mas são guiadas a viver uma vida tão prazerosa 

e produtiva quanto possível” (ROHAN, 2000, p. 263, tradução do pesquisador). Pode-se 

estender o raciocínio de Rohan (2000) ao defender que os indivíduos buscam o melhor viver 

possível nos diferentes contextos em que vivem, incluindo o ambiente organizacional, quando 

realizam os seus valores pessoais nesse ambiente. 

Tamayo (2005b, p. 169) defende que o ambiente organizacional se constitui espaço 

privilegiado para a realização dos indivíduos, seja do ponto de vista pessoal, social ou 

profissional, destacando a importância de atingir suas metas pessoais. Nas palavras do autor, 

“grande parte da felicidade de uma pessoa é construída no ambiente de trabalho. É evidente que 

a identidade, a realização e a felicidade não poderiam ser alcançadas se a pessoa não pudesse 

atingir na organização as metas fundamentais da sua existência”. Posteriormente, Tamayo 

(2007) reafirma sua convicção de que o trabalho tem de estar articulado com as metas do 

trabalhador. 

Sagiv et al. (2005, p.129) asseguram que “ambientes organizacionais podem ser vistos 

como contextos de oportunidades para os indivíduos atingirem as suas metas”. Paschoal (2008), 

a seu turno, se volta para o estudo da relação entre oportunidades de alcance de valores pessoais 

no trabalho e bem-estar no trabalho, propondo que tal relação é moderada pelos valores 

pessoais. 

Já Ciarrochi et al. (2011, p. 1184, tradução do pesquisador) investigaram a influência da 

busca de valores pessoais no bem-estar de pacientes oncológicos. Encontraram evidências da 

relação negativa entre “viver seus valores” e burnout. 

Por fim, Veage et al. (2014) colocaram atenção na influência da importância dos valores 

para o bem-estar e o burnout, bem como para a influência do sucesso na prática daquele valor 

nas mesmas variáveis, encontrando evidências de que a busca com sucesso de valores do 

trabalho é um preditor mais forte de burnout do que a busca com sucesso de valores pessoais 

em geral. 

 

2.5.4 Estudos anteriores com Realização de Valores Pessoais no ambiente organizacional 

Voltando à teoria ASA, Schneider (1987) defende que são as pessoas que trabalham na 

organização que determinam as características organizacionais e como ela se comporta. Nas 
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palavras do autor, “são as pessoas, atraídas para uma organização, selecionadas por ela e que 

nela permanecem, que a determinam” (SCHNEIDER, 1987, p. 440, tradução do pesquisador). 

Apoiando-se em Schneider (1987), Maurino e Domenico (2012) propõem que, se as pessoas 

são atraídas e selecionadas pela organização por seus valores, são as pessoas que conseguem 

realizar seus valores na organização que permanecem. Dessa forma, Maurino e Domenico 

(2012) levantam a hipótese de que RVP é um preditor mais forte de valores organizacionais 

(VO) do que os valores pessoais (VP) em si. 

Para mensurar RVP, Maurino e Domenico (2012) apoiam-se em Almeida e Sobral 

(2009) para transformar as descrições de perfil presentes no PVQ-40 em metas, solicitando aos 

participantes que respondam “Quanto você realiza desta sua meta nesta organização?”, e 

apresentam o Inventário de Realização de Valores Pessoais no ambiente organizacional (IRVP). 

Maurino e Domenico (2012) encontraram evidência empírica para a hipótese. Em seu 

estudo, comparam a influência de VP e de RVP nas percepções individuais de VO e encontram 

correlações maiores entre RVP e VO do que entre VP e VO (MAURINO; DOMENICO, 2012). 

 Já Dutra e Domenico (2014) buscaram encontrar relações entre RVP e tipos de cultura 

organizacional. Como resultado de seu estudo empírico, chegaram a evidências de que o tipo 

de cultura Clã relaciona-se positivamente com a realização dos valores de Abertura a mudança, 

Autopromoção, Conservação e Autotranscendência. Em outras palavras, indivíduos que 

trabalham em empresas com esse tipo de cultura percebem realizar, em determinada extensão, 

suas diversas metas motivacionais. Já o tipo de cultura Adhocracia, correlaciona-se 

positivamente com a realização de Abertura a mudança, Conservação e Autotranscendência. 

Por fim, as culturas organizacionais de tipo Mercado e Hierárquica correlacionam-se 

positivamente com RVP Conservação e Autotranscendência. 

Enquanto Maurino e Domenico (2012) e Dutra e Domenico (2014) voltaram-se para a 

influência ou relações de RVP com variáveis no nível organizacional, Dutra (2014) dedicou-se 

a estudar o impacto de RVP no comprometimento organizacional, estudado no nível individual. 

A autora encontra a influência de realização de Abertura a mudança, Autopromoção, 

Conservação e Autotranscendência sobre comprometimento afetivo e normativo, explicando, 

respectivamente, 13% e 12% da variância (DUTRA, 2014). 

Neste estudo, considerando a relevância de valores para os estudos em compatibilidade 

P-O, propõe-se RVP como componente de compatibilidade P-O percebida, o que é apresentado 

no próximo capítulo. 
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3 TESE, PROBLEMA DE PESQUISA, MODELO, OBJETIVOS E HIPÓTESES 

 

Neste trabalho, define-se, provisoriamente, compatibilidade P-O percebida como a 

percepção do indivíduo de que ele é compatível com seu ambiente organizacional. Na 

compatibilidade P-O percebida, considera-se: o ambiente psicológico, que inclui apenas os 

objetos29 que têm existência para o indivíduo (KANTOR, 1924; LEWIN, 1935; 

CARTWRIGHT, 1951; BRUNER, 1973) e como os objetos se parecem para o indivíduo30 

(ALLPORT, 1955) ou o que representam para ele (BRUNER; POSTMAN, 1948; BRUNER, 

1957). O indivíduo percebe a situação influenciado pelo contexto (KANTOR, 1924; LEWIN, 

1935; DEMBER, 1960), como um todo com significado (MURRAY, 1938). 

Entende-se que o indivíduo não é um receptor passivo de experiências sensoriais 

(PRENTICE, 1958). A experiência sensorial (BRUNER; GOODMAN, 1947; BRUNER, 1957; 

HIGGINS; BARGH, 1987; FISKE, 1993) faz parte da percepção, assim como também a 

estrutura cognitiva (LEWIN, 1935; BRUNER; 1957; BOWERS, 1973; BRUNER, 1973; 

EKEHAMMAR, 1974; PERVIN; LEWIS, 1978; KRISTOF-BROWN et al., 2005) e conteúdos 

internos do indivíduo o fazem, não sendo possível separar completamente o ambiente da pessoa 

que o percebe (BOWERS, 1973; NUTTIN, 1977). 

A percepção é vista como um processo de categorização (BRUNER, 1957) e, logo, o 

indivíduo é capaz de comunicá-la. Entre os conteúdos internos que influenciam a percepção, 

destacam-se: necessidades (MURRAY, 1938; BRUNER; GOODMAN, 1947; 

MCCLELLAND; LIBERMAN, 1949; MCGINNIES, 1949; BRUNER, 1957; BRUNER, 1973; 

HIGGINS; BARGH, 1987; FISKE, 1993; HERNANDEZ; CALDAS, 2001; HUFFMAN et al., 

2003), motivações (MCCLELLAND; LIBERMAN, 1949; BRUNER, 1973; HENTSCHEL et 

al., 1986; HIGGINS; BARGH, 1987; FISKE, 1993; HERNANDEZ; CALDAS, 2001; 

HUFFMAN et al., 2003), metas (CARTWRIGHT, 1951; BRUNER, 1973; HIGGINS; 

BARGH, 1987; FISKE, 1993) e valores (HIGGINS; BARGH, 1987; FISKE, 1993; 

HERNANDEZ; CALDAS, 2001). Referindo-se especificamente ao ambiente organizacional, 

Leiter et al. (2008, p. 43, tradução do pesquisador) afirmam que os indivíduos “entram na 

                                                             
29 Inclui não somente objetos e/ou acontecimentos físicos, mas também sociais (KANTOR, 1924; 

CARTWRIGHT, 1951; EKEHAMMAR, 1974), tais como econômicos, politicos e legais (CARTWRIGHT, 1951). 
30 Nesta pesquisa, estuda-se a compatibilidade P-O como é percebida pelo indivíduo. Embora o foco resida na 

experiência fenomenológica do indivíduo e não na realidade objetiva (ALLPORT, 1955), isso é diferente e não 

implica a utilização de métodos de investigação apoiados na fenomenologia. 
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organização com um conjunto de valores e perspectivas, os quais utilizam para dar sentido às 

suas experiências, às estruturas e aos processos que encontram”.  

Alguns pesquisadores que se voltam ao estudo de compatibilidade P-O percebida, 

destacam seu caráter afetivo, indicando a tendência para considerá-la como uma resposta 

afetiva (EDWARDS et al., 2006; HARRISON, 2012; JUDGE, 2012; KRISTOF-BROWN; 

BILLSBERRY, 2013). O referencial teórico considerado neste trabalho sobre o fenômeno da 

percepção identifica a influência de emoções na percepção (MURRAY, 1938), mas não permite 

chegar ao raciocínio de que uma percepção, como a compatibilidade P-O percebida, seria uma 

resposta afetiva. Em vez disso, ressalta-se o estudo de Gabriel et al. (2014), no qual os autores 

encontram evidências de que a compatibilidade P-O percebida antecede afetos positivos no 

trabalho. 

Tendo apresentado uma definição genérica de compatibilidade P-O, é necessário 

estabelecer o conteúdo substantivo em que a compatibilidade será investigada (KRISTOF-

BROWN; JANSEN, 2012). Nota-se, no entanto, que alguns pesquisadores não o estabelecem, 

avaliando a compatibilidade P-O percebida como impressão geral de compatibilidade 

(KRISTOF-BROWN; JANSEN, 2012; KRISTOF-BROWN; BILLSBERRY, 2013). 

 Piasentin e Chapman (2006) também recomendam que cada item de questionários de 

compatibilidade P-O percebida avalie apenas um conteúdo, tornando possível compreender a 

contribuição daquele conteúdo para a compatibilidade. Nota-se que os questionários mais 

utilizados nos estudos sobre compatibilidade P-O percebida (ver Quadro 5) incluem mais de 

um conteúdo no mesmo item (por exemplo, valores, personalidade, cultura e mesmo 

compatibilidade geral). 

Neste estudo, considerando-se a falta de compreensão sobre compatibilidade P-O 

percebida (KRISTOF-BROWN; BILLSBERRY, 2013) e a relevância de valores para os 

estudos em compatibilidade P-O, tendo sido esses eleitos como conteúdo em 81% (n = 127) 

dos estudos (ver seção 2.2.5), decide-se focar em valores como conteúdo de compatibilidade P-

O percebida. Aqui, apoia-se na teoria de valores pessoais de Schwartz (1992) e em sua versão 

refinada (SCHWARTZ et al., 2012) para apresentar uma medida de compatibilidade P-O 

percebida que considera a multidimensionalidade de valores.  

Neste trabalho, defende-se, com base em French Jr. et al. (1974) e em Edwards e 

Billsberry (2010), que a avaliação de compatibilidade P-O percebida por componentes 

contribuirá para uma melhor compreensão do que compatibilidade P-O percebida vem a 

ser. A tese do presente estudo é de que RVP é um componente de compatibilidade P-O 
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percebida. Entendendo-se valores pessoais como metas motivacionais (SCHWARTZ, 1992), 

propõe-se que os indivíduos se percebem compatíveis com as organizações quando eles 

percebem realizar seus valores no ambiente organizacional. 

Defende-se que RVP não é algo que acontece objetivamente, mas é a percepção do 

indivíduo sobre algo que acontece, a realização de seus valores pessoais no ambiente 

organizacional. RVP é proposto como um componente de compatibilidade P-O percebida 

porque traz, em si, a interação entre conteúdos internos do indivíduo e algo que acontece no 

ambiente organizacional: os valores pessoais, sendo abstratos, só podem se realizar em um 

contexto, na proposta de Maurino e Domenico (2012), o ambiente organizacional. 

Não se defende aqui que a organização preencha os valores do indivíduo. Com base em 

autores da abordagem interacionista, mas também em Allport (1961), em Vroom (1966) e em 

Schwartz e Bilsky (1987), defende-se que o indivíduo possui um papel ativo em busca da 

realização de seus valores. 

 A partir do que foi apresentado, o problema de pesquisa deste estudo é assim redigido: 

A percepção de realização de valores pessoais no ambiente organizacional, entendida 

como componente de compatibilidade P-O percebida, influencia na intenção do indivíduo 

em sair da organização em que trabalha? 

Para o delineamento teórico desta pesquisa, com base na teoria ASA (SCHNEIDER, 

1987, p. 443, tradução do pesquisador), segundo a qual “os indivíduos são atraídos pelas metas 

[pessoais], é com as metas que eles interagem e, se não forem compatíveis, saem”. Ao revisar 

tal teoria, Schneider et al. (1995) incluíram os valores pessoais entre as características pelas 

quais os indivíduos buscam compatibilidade com a organização; Billsberry (2003), Morley 

(2007) e Maurino e Domenico (2012) entenderam os valores pessoais como as metas no centro 

da teoria ASA; e, Maurino e Domenico (2012) defenderam que os indivíduos que realizavam 

seus valores pessoais nas organizações em que trabalham eram os que permaneciam nelas. 

Assim, defende-se nesta pesquisa que os indivíduos que percebem baixos níveis de realização 

dos seus valores pessoais no ambiente organizacional apresentam níveis altos de intenção de 

saída, e vice-versa (ver Figura 10). 

 O objetivo geral desta pesquisa consiste em verificar se a percepção de realização 

de valores pessoais no ambiente organizacional, proposta aqui como componente de 

compatibilidade P-O percebida, influencia na intenção de saída da organização. 

 Para o alcance desse objetivo geral, têm-se os seguintes objetivos específicos: 

1. Identificar a hierarquia dos valores pessoais de segunda ordem dos participantes; 
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2. Identificar a percepção de realização, no ambiente organizacional, de valores pessoais 

de segunda ordem; e, 

3. Identificar os níveis de intenção de saída dos respondentes. 

 

Figura 10. Modelo teórico 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 A seguinte hipótese é construída para testar o modelo apresentado na Figura 10: 

H1: Quanto maior a percepção de Realização de Valores Pessoais no ambiente 

organizacional (RVP), menor a intenção de saída (IS). 

 Tal hipótese é desmembrada em quatro, tendo em consideração os quatro valores de 

segunda ordem presentes na teoria de Schwartz (1992): 

H1a: Quanto maior a percepção de Realização de Valores Pessoais de Abertura a 

Mudança no ambiente organizacional (RVP), menor a intenção de saída (IS). 

H1b: Quanto maior a percepção de Realização de Valores Pessoais de Autopromoção no 

ambiente organizacional (RVP), menor a intenção de saída (IS). 

H1c: Quanto maior a percepção de Realização de Valores Pessoais de Conservação no 

ambiente organizacional (RVP), menor a intenção de saída (IS). 

H1d: Quanto maior a percepção de Realização de Valores Pessoais de 

Autotranscendência no ambiente organizacional (RVP), menor a intenção de saída (IS). 

 Além de testar a hipótese H1, opta-se por dar mais um passo e, de forma exploratória, 

observar a heterogeneidade entre os participantes. Aqui, considerando a multidimensionalidade 

dos valores, busca-se olhar para a formação de grupos de participantes com diferentes níveis de 

intenção de saída e observar como tais grupos diferem em termos de VP e RVP. 

 Por fim, é válido notar que, neste trabalho, o que se defende não é a influência de VP 

em intenção de saída, uma vez que se trata de um estudo em compatibilidade P-O percebida.  

No próximo capítulo, apresentam-se os procedimentos metodológicos para atender aos 

objetivos da pesquisa, permitindo o teste de hipóteses e a resposta ao problema de pesquisa. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Neste capítulo, apresentam-se os procedimentos metodológicos deste estudo. Primeiro, 

esclarece-se a natureza da pesquisa, seu modelo, tipo e desenho, e, em seguida, o plano 

amostral. Então, discorre-se sobre a coleta de dados, apresentando o desenvolvimento do 

instrumento de pesquisa, incluindo os questionários que foram utilizados para mensurar os 

construtos de VP, RVP e IS. Por último, apresentam-se os passos do tratamento de dados. 

 

4.1 Natureza da pesquisa 

 Esta pesquisa é caracterizada por sua natureza exploratória e descritiva. Neste estudo, 

propõe-se RVP como componente de compatibilidade P-O percebida, examina-se sua relação 

com intenção de saída e, por último, olha-se para a heterogeneidade na realidade organizacional, 

buscando-se encontrar grupos homogêneos em termos de intenção de saída, RVP e VP. 

Hair Jr. et al. (2005) esclarecem que a pesquisa exploratória deve ser utilizada “quando 

há pouca teoria disponível para orientar as previsões”. Ora, como foi visto no referencial 

teórico, ainda não há entendimento sobre o que vem a ser compatibilidade P-O percebida nem 

foi encontrado estudo que a tenha mensurado em termos de componentes.  Embora o conceito 

de RVP tenha sido apresentado com apoio na teoria ASA e nos tipos motivacionais propostos 

por Schwartz (1992), tampouco há desenvolvimento teórico sobre RVP. Um terceiro ponto que 

justifica o caráter exploratório do presente estudo reside no fato de que, embora Maurino e 

Domenico (2012) tenham proposto que os indivíduos que não realizam os seus valores pessoais 

no ambiente organizacional experimentam atrito e tendem a deixar a organização, tal hipótese 

não foi testada empiricamente. Por último, a formação de grupos de indivíduos com diferentes 

intenções de saída, com o objetivo de observar como eles diferem em RVP e VP, é algo 

completamente exploratório. 

Gil (1994, p. 44) observa que pesquisas exploratórias têm por objetivo “desenvolver, 

esclarecer e modificar conceitos e idéias, com vistas na formulação de problemas mais precisos 

ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores”. Esta pesquisa visa contribuir para o 

desenvolvimento de compatibilidade P-O percebida, sendo estudada por um de seus 

componentes, e de RVP.  

A pesquisa também possui caráter descritivo, descrevendo VP, RVP e intenção de saída 

de empregados de organizações no Brasil. É uma das primeiras conduzidas com amostras 

brasileiras a descrever VP de acordo com os 19 tipos motivacionais propostos pela teoria de 
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valores pessoais refinada (SCHWARTZ et al., 2012), e a primeira a descrever RVP de acordo 

com esses 19 tipos (SCHWARTZ et al., 2012). Além disso, apresenta um questionário de 

intenção de saída ainda não utilizado no Brasil, propondo estudar o construto de intenção de 

saída em seus componentes cognitivo, afetivo e comportamental. A seguir, apresentam-se o 

modelo, tipo e desenho de pesquisa.  

 

4.2 Modelo dedutivo, tipo quantitativo e desenho transversal 

 Esta pesquisa se baseia no modelo dedutivo, de acordo com o qual o pesquisador 

constrói hipóteses considerando o que é conhecido em um campo de estudos. As hipóteses são, 

então, testadas empiricamente (BRYMAN, 2012), podendo “demonstrar serem provavelmente 

verdadeiras ou provavelmente falsas” (KERLINGER; LEE, 2000, p. 27, tradução do 

pesquisador). 

Trata-se de um estudo quantitativo, uma vez que trabalha com dados numéricos, 

coletados por meio de questionários, que são tratados por meio de técnicas estatísticas. Em 

pesquisas de tipo quantitativo, a coleta de dados visa obter grandes quantidades de dados 

numéricos (HAIR JR. et al., 2005) e variação de respostas entre indivíduos, que é crucial para 

examinar padrões de comportamento (BRYMAN, 2012). 

De acordo com a classificação apresentada por Bryman (2012), o presente estudo utiliza 

o desenho transversal, coletando dados em um único ponto no tempo, o que permite a avaliação 

de relações entre variáveis, mas não sua ordem temporal. A escolha pelo método transversal se 

deu para viabilizar o estudo, mas isso não significa que a dimensão temporal não tenha 

importância para a compatibilidade P-O percebida e para a percepção de RVP, pelo contrário, 

entende-se que ambas são fenômenos dinâmicos, que podem mudar rapidamente não só em 

consequência de alterações no ambiente organizacional (por exemplo, a mudança de gestor), 

mas também por mudanças no espaço vital do indivíduo, sendo essas últimas importantes para 

a percepção. 

 

4.3 Plano amostral 

Nesta pesquisa, utilizou-se amostra não probabilística, não tendo sido aplicado nenhum 

método para que diferentes indivíduos da população tivessem a mesma chance de serem 

selecionados para a amostra (HAIR JR. et al., 2005). Foram utilizadas duas técnicas de 

amostragem: por conveniência e por bola de neve. Na primeira, indivíduos aos quais o 

pesquisador tem acesso foram convidados a participar da pesquisa. Após enviar carta para seis 
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empresas solicitando autorização para realizar a pesquisa de campo e receber resposta negativa 

de todas elas, por diferentes razões, decidiu-se compor a amostra por cidadãos brasileiros que 

trabalhassem em organizações no Brasil31, independentemente do tipo de contrato, posição 

ocupada na estrutura organizacional, setor de atividade da empresa (público, privado ou outro), 

tipo de atividade econômica (agricultura ou extração de matéria-prima, indústria ou serviços) e 

tamanho da organização. Como o estudo é exploratório, tratando-se de uma aproximação do 

fenômeno para formular hipóteses mais refinadas em estudos vindouros, decidiu-se não limitar 

a pesquisa de campo quanto a estas variáveis, que foram controladas na etapa de tratamento de 

dados. Assim, foram enviadas mensagens para 519 pessoas que faziam parte das redes sociais 

do pesquisador, nomeadamente, Facebook e Linkedin. 

Na segunda forma de amostragem, bola de neve, o pesquisador solicitou aos 

participantes iniciais que convidassem outras pessoas para participar (BRYMAN, 2012). 

Manfreda e Vehovar (2008) defendem que pesquisadores podem utilizar incentivos, tais como 

doações para caridade e sorteios de ingressos de teatro, produtos ou vales-presente para 

aumentar a taxa de resposta. Para incentivar a participação, o pesquisador doou o valor 

equivalente a um quilo de alimento não perecível a uma instituição de caridade por cada 

participante que completou o instrumento de pesquisa. Três instituições foram escolhidas por 

meio de enquete realizada na rede social do pesquisador: a Casa de Apoio à Criança com Câncer 

Vida Divina, entidade localizada no bairro de Ermelino Matarazzo, na cidade de São Paulo, que 

oferece abrigo e suporte a crianças de todas as regiões do Brasil e suas famílias durante o 

tratamento oncológico em hospitais na cidade de São Paulo; a Casa de Repouso Meireles Brites, 

um lar de idosos localizado na Vila Ema, na cidade de São Paulo; e, a Urecê Esporte e Cultura 

para Cegos, que ministra aulas e treinamentos esportivos, oficinas e projetos para pessoas com 

deficiência visual de todas as idades, na cidade do Rio de Janeiro. 

Ao completar o instrumento de pesquisa, os participantes escolhiam se queriam que o 

valor correspondente à sua participação fosse doado a uma dessas instituições ou repartido entre 

mais de uma32. Como alternativa à doação, os participantes podiam escolher entrar em um 

sorteio para concorrer a um de quatro vales-presente no valor de R$ 50,00 cada33.  

                                                             
31 Tendo em vista que diferenças culturais não fazem parte do escopo da pesquisa. 
32 Foi doado o valor equivalente a 500 quilos de alimentos. Para se chegar ao valor do quilo (R$ 3,48), foi realizada 

uma pesquisa de preços de 26 alimentos não perecíveis em três supermercados de São Paulo. Os depósitos foram 

feitos no dia 24 de março de 2015, no valor de R$ 888,80 para a Casa de Apoio à Criança com Câncer Vida Divina; 

R$ 660,97 para a Casa de Repouso Meireles Brites; e R$ 187,93 para a Urecê Esporte e Cultura para Cegos. 
33 O sorteio foi realizado no dia 19 de março de 2015 por meio de uma página de sorteios online e os vales foram 

enviados às ganhadoras tão logo estas escolheram as lojas de sua preferência. 
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Obteve-se uma amostra total de 553 participantes, sendo 503 casos válidos. Entre os 

estudos de valores pessoais (SCHWARTZ; BILSKY, 1987, 1990; SCHWARTZ et al., 1997; 

SCHWARTZ et al., 1999; SCHWARTZ et al., 200134; BARDI et al., 2009; COHEN, 2010; 

FEATHER; MCKEE, 2012; SCHWARTZ et al., 2012; SCHWARTZ; BUTENKO, 2014; 

TORRES et al., no prelo), a amostra média em cada país foi de 389 participantes. 

Chin (1998) e Hair et al. (2009) afirmam que, diretamente relacionado ao tamanho da 

amostra, está o poder estatístico, ou seja, a probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando ela 

é, de fato, falsa. Neste estudo, por meio do software G*Power 3.1, verificou-se que, para a 

amostra de 503 observações e quatro variáveis preditoras, os testes realizados são sensíveis a 

um tamanho de efeito (f2) de 0,024, considerando o poder estatístico de 0,80 e nível de 

significância de 0,05. Observa-se que os resultados deste estudo não podem ser generalizados, 

tendo em vista que a amostra não é representativa. A seguir, apresentam-se os aspectos sobre a 

coleta de dados. 

 

4.4 Coleta de dados 

Os dados foram coletados entre 07 de janeiro e 28 de fevereiro de 2015, por meio de um 

instrumento de pesquisa desenvolvido no software Qualtrics, a partir do qual gerou-se um link 

que dava acesso à pesquisa. 

Primeiramente, o pesquisador enviou uma mensagem aos contatos em suas redes sociais 

que apresentavam o perfil desejado, explicando que precisava da ajuda dos mesmos para 

responder a sua pesquisa de doutorado e perguntando se poderia enviar-lhes o link do 

questionário por e-mail. De acordo com Dillman et al. (2014), as pessoas tendem a colaborar 

quando solicitam sua ajuda com informações de que elas dispõem e que não estão disponíveis 

por outras fontes. Dillman et al. (2014) também esclarecem que uma forma de aumentar a 

participação consiste em deixar claro que os endereços de e-mail estarão protegidos, não serão 

utilizados para outra finalidade e que as pessoas não continuarão a receber mensagens após o 

final da etapa de coleta de dados (DILLMAN et al., 2014). Então, o pesquisador inseria os 

endereços de e-mail das pessoas que concordavam em participar no software Qualtrics, pelo 

qual enviava-lhes a mensagem com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(ver Apêndice A) e o link para responder à pesquisa. 

                                                             
34 No cálculo da média, não foram consideradas as amostras da Itália (n = 5870) e da África do Sul (n = 3493) do 

estudo de Schwartz et al. (2001), porque essas amostras destoavam de todas as demais. 
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Os aspectos éticos foram preservados no estudo. Considerando a Resolução 466 do 

Conselho Nacional de Saúde, de 12 de dezembro de 2012, sobre pesquisas científicas que 

envolvem a participação de seres humanos, o projeto foi submetido, por meio da Plataforma 

Brasil, ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O 

parecer de aprovação da pesquisa pelo CEP, registrado sob o número 1.113.537, encontra-se 

no Anexo A. 

Os participantes respondiam ao instrumento online, sendo suas respostas registradas em 

um banco de dados criptografado ao qual apenas o pesquisador tinha acesso por meio de senha 

pessoal, garantindo a privacidade e proteção das informações. Manfreda e Vehovar (2008) e 

Dillman et al. (2014) afirmam que é importante garantir a segurança dos dados do participante 

para obter sua confiança e cooperação.  

Por meio de uma opção de programação no software Qualtrics, o pesquisador optou por 

preservar o anonimato dos participantes. Assim, era possível saber se a pessoa que recebeu o 

link tinha respondido ou não à pesquisa, mas não era possível identificar suas respostas no banco 

de dados. 

Desse modo, conforme recomendado por Dillman et al. (2014), o pesquisador podia 

enviar mensagens pedindo aos participantes que não tivessem respondido para que o fizessem. 

Foram enviadas quatro mensagens para os participantes que não tinham respondido ao 

instrumento. Os textos foram adaptados de Dillman et al. (2014) e encontram-se disponíveis no 

Apêndice B.  

Na construção do instrumento, observaram-se as seguintes recomendações (DILLMAN 

et al., 2014): deixar o mesmo espaço entre os pontos das escalas de resposta; permitir que os 

respondentes voltassem às páginas anteriores do instrumento; não requerer respostas 

obrigatórias, permitindo aos participantes deixar respostas em branco, a não ser para a pergunta 

sobre o sexo do respondente (cuja resposta era obrigatória, para que fosse apresentada a versão 

correta do PVQ-RR); não incluir indicador gráfico de progresso, o qual, de acordo com Dillman 

et al. (2014, p. 326), “em pesquisas longas, podem desencorajar mais do que encorajar”, mas 

incluir o número da questão e o número total de questões, de forma discreta (ou seja, com fonte 

menor e mais clara) ao lado da assertiva (por exemplo, “Questão 5/129”); e, ao utilizar o link 

fechado, permitir que os participantes parassem de responder e continuassem depois de onde 

tivessem parado, demonstrando receptividade para com necessidades do respondente e 

precavendo possíveis problemas como falta de energia elétrica, perda de conexão com a 

Internet, entre outros (DILLMAN et al., 2014). 
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Recomendando requerer resposta obrigatória apenas no que for estritamente necessário, 

Dillman et al. (2014) afirmam que, independente do assunto da pesquisa, há questões às quais 

os participantes não conseguem responder honestamente. Dessa forma, exigir respostas leva a 

desvios ou à desistência. Particularmente nesta pesquisa, com base no que foi visto sobre 

percepção no referencial teórico, acredita-se que os indivíduos podem não ser capazes de 

reportar a percepção de RVP em valores com baixa importância para eles. Assim, a opção de 

passar para a próxima tela do instrumento tendo deixado questões sem responder era justificada. 

O instrumento de pesquisa era composto pela apresentação da pesquisa, seguida por 

cinco blocos: variáveis sociodemográficas, RVP, VP, intenção de saída e variáveis funcionais 

(Apêndice C). Ao final, abria-se uma tela com agradecimentos e uma solicitação para que o 

participante recomendasse novos respondentes, enviando os endereços de e-mail dos mesmos 

para o pesquisador. A ordem dos blocos foi decidida tendo por base os resultados do pré-teste, 

que foi desenvolvido no formato de entrevistas cognitivas, como será apresentado adiante. A 

seguir, apresentam-se os questionários para mensurar os construtos de VP, RVP e IS, bem como 

as sociodemográficas e funcionais. 

 

4.4.1 Questionário de valores pessoais (PVQ-RR) 

 Neste trabalho, tendo em vista a apresentação da versão refinada da teoria de valores 

pessoais, decidiu-se mensurar valores pessoais por meio da versão revisada do Questionário 

Valores Revisado (PVQ-RR), apresentado por Schwartz et al. (2012) e validado no Brasil por 

Torres et al. (no prelo). Vale notar que o PVQ-RR apresenta melhores coeficientes de 

confiabilidade interna nos tipos motivacionais, buscando alcançar melhor poder preditivo se 

comparado aos questionários anteriores: SVS, PVQ-40 e PVQ-21. 

 O questionário tem uma versão para cada sexo35. Como no instrumento utilizado nesta 

pesquisa o bloco sobre questões sociodemográficas antecedia o PVQ-RR, a versão masculina 

desse último aparecia para os participantes que tinham indicado ser do sexo masculino e a 

versão feminina para as que tinham respondido “sexo feminino”. 

 Os participantes do sexo masculino receberam a seguinte instrução: “Descrevemos 

resumidamente abaixo diferentes rapazes. Leia cada descrição e considere o quanto cada um 

desses rapazes é semelhante a você ou não. Assinale com um X a opção que indica o quanto o 

                                                             
35 A versão brasileira do PVQ-40 utilizava uma única versão para os dois sexos, utilizando “pessoa” nas assertivas, 

em vez de ele ou ela (TAMAYO; PORTO, 2009). Aqui tomou-se a decisão de utilizar uma versão para cada sexo, 

seguindo o que foi feito por Torres et al. (no prelo) e de forma a tornar possível a comparação dos resultados com 

estudos anteriores com o PVQ-RR. 
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rapaz descrito se parece com você”. O questionário é composto de 57 itens (exemplo de item: 

“É importante para ele formar suas visões de maneira independente”), aos quais o participante 

respondia utilizando uma escala tipo Likert, não métrica, de seis pontos (“não se parece nada 

comigo”, “não se parece comigo”, “se parece pouco comigo”, “se parece mais ou menos 

comigo”, “se parece comigo” e “se parece muito comigo”). No Anexo B, pode-se observar as 

assertivas separadas pelo tipo motivacional que pretendem mensurar. 

 

4.4.2 Questionário de Percepção de Realização de Valores Pessoais no ambiente 

organizacional (QRVP) 

 RVP é um construto relativamente novo, que tem sido mensurado pelo Inventário de 

Realização de Valores Pessoais no ambiente organizacional (IRVP), desenvolvido por Maurino 

e Domenico (2012) com base no PVQ-40. Baseadas em Almeida e Sobral (2009), as autoras 

adaptaram o PVQ-40, mudando os verbos das assertivas para o infinitivo, para que 

representassem metas. Dessa forma, os participantes receberam a seguinte instrução: “Indique 

o quanto você tem conseguido realizar dessas metas nesta organização”, utilizando para tal uma 

escala tipo Likert, não métrica, de 6 pontos, que variava entre “nada realizado” e “totalmente 

realizado”. 

 Maurino e Domenico (2012) afirmaram ter encontrado evidências de validade teórica 

para o IRVP ao conduzirem o escalonamento multidimensional (MDS). Já Santos e Domenico 

(2014a) conduziram análise fatorial confirmatória (AFC) utilizando os dados coletados por 

Maurino e Domenico (2012) e encontraram problemas de validade e confiabilidade com o 

IRVP.  

Além disso, com o objetivo de considerar o refinamento da teoria de valores pessoais 

nos estudos de RVP, optou-se no presente estudo por adaptar o PVQ-RR para avaliar a 

percepção de RVP nos 19 tipos motivacionais, apresentando o Questionário de Realização de 

Valores Pessoais no ambiente organizacional (QRVP). 

Como fizeram Almeida e Sobral (2009) e Maurino e Domenico (2012), passaram-se os 

verbos das 57 assertivas para o infinitivo e os pronomes para a primeira pessoa do singular, de 

modo a representarem metas do indivíduo. 

Nota-se que o PVQ-RR utiliza, na redação das assertivas, advérbios como sempre, 

todos(as), muito, jamais, nunca, qualquer, total. Optou-se, como mencionado, por não fazer 

qualquer alteração no PVQ-RR. No entanto, considerando que Flowler Jr. e Cosenza (2008) 

recomendam não utilizar advérbios em assertivas de questionários, uma vez que estes 
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prejudicariam a confiabilidade, optou-se por submeter duas alternativas de assertivas, sendo 

uma com e a outra sem o advérbio na redação, ao pré-teste, realizado por meio de entrevistas 

cognitivas, que serão apresentadas mais adiante. Considerando os resultados de tal 

procedimento (mais detalhes podem ser vistos no Apêndice D), decidiu-se por não manter os 

advérbios nos itens do QRVP. As assertivas separadas por tipo de RVP podem ser observadas 

no Apêndice E. 

Outra decisão se referia ao número de pontos na escala do QRVP. Dalmoro e Vieira 

(2013), Dillman et al. (2014) e Silva Jr. e Costa (2014) recomendam o uso de escala com poucos 

pontos, afirmando que ao aumentar o número de pontos, perde-se em segurança nas respostas. 

Schwartz et al. (2012) chegaram a apresentar uma escala alternativa, com 11 pontos, para ser 

utilizada com o PVQ-RR. No entanto, os próprios autores verificaram que a escala de 6 pontos 

resultava em melhores coeficientes de confiabilidade do que a de 11 (SCHWARTZ et al., 2011). 

Aqui, optou-se por utilizar, no QRVP, uma escala tipo Likert, não métrica, de 6 pontos: nada, 

muito pouco, pouco, parcialmente, muito e totalmente. Para além do apoio em Schwartz et al. 

(2001, 2012), Dillman et al. (2014) recomendam usar rótulos verbais em todos os pontos da 

escala, o que reduziria os efeitos de contexto e contribuiria para aumentar a confiabilidade e a 

validade da escala. 

No QRVP, os participantes receberam a instrução: “Indique o quanto você tem 

conseguido realizar dessas metas na organização em que trabalha, de acordo com a seguinte 

escala: nada, muito pouco, pouco, parcialmente, muito e totalmente. Se você trabalha em mais 

de uma empresa, considere a que está há mais tempo. Quanto dessa meta você tem conseguido 

realizar na empresa em que trabalha?” Um exemplo de item é “Formar minhas visões de 

maneira independente”.  

 

4.4.3 Questionário de Intenção de Saída (QIS) 

Considerando que intenção é uma crença (FISHBEIN; AJZEN, 1975) e que toda crença 

é composta por elementos cognitivo, afetivo e comportamental (ROKEACH, 1973), buscou-se 

identificar se os questionários existentes avaliavam os três componentes. Primeiramente, a 

pesquisa procurou analisar as escalas de intenção de saída utilizadas em estudos brasileiros. 

Foram encontrados dois questionários, a Escala de Intenção de Rotatividade, desenvolvida por 

Siqueira et al. (1997, 2014) e a Escala de Intenções Comportamentais de Permanência na 

Organização, desenvolvida por Menezes e Bastos (2010). 
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Após a análise, concluiu-se que a Escala de Intenção de Rotatividade avalia os 

componentes cognitivo e comportamental, mas não o componente afetivo de intenção de saída. 

Já a Escala de Intenções Comportamentais de Permanência na Organização não se mostrou 

apropriada para o presente estudo, porque solicita ao participante que indique sua intenção de 

permanecer na organização tendo em vista dilemas apresentados nos itens. Como o objetivo 

desta pesquisa é verificar a influência da percepção de RVP, entendida como componente de 

compatibilidade P-O percebida, em intenções de saída, a apresentação de dilemas torna-se 

inadequada ao estudo ao inserir outros fatores que não a percepção de RVP. 

Assim, optou-se por analisar as medidas de intenção de saída utilizadas 

internacionalmente nos estudos de compatibilidade P-O. Observou-se que alguns itens não 

dizem respeito aos três componentes de intenção, identificando assertivas, por exemplo, sobre 

“comparação do emprego atual com alternativas”, o que pode ser compreendido pelo modelo 

de saída de Mobley (1977). 

Verificou-se que alguns autores utilizam apenas um item para mensurar intenção de 

saída. Por exemplo, Lovelace e Rosen (1996, p. 709, tradução do pesquisador) utilizam “Eu 

estou procurando por um trabalho em uma organização diferente”, ao passo que Ostroff et al. 

(2005, p. 603, tradução do pesquisador) lançam mão de “Eu planejo procurar trabalho em outra 

empresa nos próximos 12 meses”. No entanto, Tett e Meyer (1993) observam que medidas com 

um único item apresentam correlações mais baixas quando comparadas a medidas com 

múltiplos itens, e que medidas de intenção de saída com múltiplos itens aumentam a variância 

explicada se comparadas a medidas com um único item. Além disso, Mackenzie et al. (2005, 

p. 711, tradução do pesquisador) também defendem que “é difícil que um único indicador 

capture adequadamente a amplitude de um construto”, posição essa compartilhada por Bryman 

(2012). 

 Entre as escalas utilizadas nos estudos de compatibilidade P-O, observa-se que os itens 

desenvolvidos por Lauver e Kristof-Brown (2001) abrangem os três componentes, sendo válido 

mencionar, no entanto, que elas defendem intenção como atitude, enquanto o presente estudo 

se apoia na Teoria da Ação Racional para entendê-la como crença. Como visto na seção 2.1.1, 

atitudes e normas subjetivas são antecedentes de intenções. Decidiu-se por realizar a tradução 

das assertivas utilizadas por Lauver e Kristof-Brown (2001) para o português e validá-los em 

amostra brasileira. 

 Inicialmente, tentou-se fazer a tradução pelos procedimentos de tradução-retradução 

(CHA et al., 2007). Após a realização de três rodadas de tradução-retradução, sem conseguir 
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voltar para a versão original em inglês, decidiu-se mudar o procedimento de tradução para o 

Tradução, Revisão, Adjudicação, Pré-teste, Documentação (TRAPD), utilizado na European 

Social Survey (HARKNESS, 2008). Harkness (2008) apresenta críticas feitas pelo Escritório 

de Censo dos Estados Unidos (em inglês, U.S. Bureau of Census) e pelo Instituto Australiano 

de Tradutores e Intérpretes (em inglês, Australian Institute of Interpreters and Translators) ao 

procedimento de tradução-retradução. Segundo a autora, se a língua-alvo é o objeto de interesse, 

o procedimento de tradução deve focar nesta versão e não na retradução para a língua original 

(HARKNESS, 2008). 

 No TRAPD, um conjunto de tradutores recebe os itens na língua original e faz uma 

primeira versão na língua-alvo (no caso, português), chamada de rascunho, de forma 

independente. Em seguida, realiza-se uma reunião de revisão com os tradutores, na qual eles 

discutem as versões traduzidas, buscando encontrar uma versão revisada. A terceira etapa, 

chamada adjudicação, consiste na decisão sobre a versão final que é realizada por juízes 

(normalmente, os pesquisadores), podendo envolver a participação dos tradutores e de 

consultores externos. 

 Neste trabalho, tendo em vista a dificuldade em reunir os diferentes tradutores em um 

espaço, utilizou-se uma versão adaptada do TRAPD. Foram enviadas a versão original em 

inglês e as três versões em português realizadas anteriormente para os seis tradutores que 

haviam participado do procedimento de tradução-retradução, solicitando que escolhessem a 

mais adequada entre as três alternativas e justificassem sua escolha. Em seguida, enviou-se a 

versão em inglês e as três traduções para uma consultora externa que, além de ser fluente nos 

dois idiomas, possui formação em Letras. Enquanto já se havia decidido sobre dois itens (“Eu 

preferiria outro emprego ao que tenho agora” e “Tenho pensado seriamente em sair desta 

empresa”), não havia a decisão sobre o terceiro item. Assim, incluíram-se no pré-teste, realizado 

por meio de entrevistas cognitivas, quatro itens, sendo os dois sobre os quais já se havia 

decidido e duas versões do terceiro item, reunindo a visão de mais sete participantes sobre as 

diferenças semânticas nas alternativas. Em seguida, deu-se o processo de Adjudicação, no qual 

pesquisador e orientadora decidiram pela versão utilizada no questionário. A documentação 

sobre esse processo pode ser encontrada no Apêndice F. 

Seguindo a recomendação de Fishbein e Ajzen (1975), para quem a força de uma 

intenção pode ser avaliada em escala de concordância, propoz-se mensurar intenção de saída, 

fazendo uso de uma escala Likert (“discordo fortemente”, “discordo”, “nem discordo nem 

concordo”, “concordo”, “concordo fortemente”). A utilização de escalas diferentes – não 
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métrica de seis pontos para RVP e VP e Likert, com cinco pontos para IS - também constitui 

uma maneira de reduzir o viés do método-comum, recomendada por Podsakoff et al. (2003). 

Assim, neste estudo, apresenta-se o Questionário de Intenção de Saída (QIS) (ver Apêndice C). 

 

4.4.4 Questões sociodemográficas e funcionais 

 O primeiro bloco do instrumento continha questões sociodemográficas, referentes a 

sexo, idade, estado civil, nível de escolaridade e número de pessoas que dependem do 

participante36 (ver Apêndice C). A decisão por incluir essas perguntas no primeiro bloco do 

instrumento se deu por duas razões: baseado em Dillman et al. (2014) que declaram que se trata 

de questões fáceis, às quais os participantes conseguem responder sem esforço, sendo uma 

forma atrativa de começar a pesquisa e, porque era necessário saber o sexo do participante para 

apresentar a versão masculina ou feminina do questionário de valores pessoais, como será visto 

adiante. 

 Essas variáveis podem influenciar hierarquias de valores pessoais (SCHWARTZ et al., 

2001; SCHWARTZ, 2005; SCHWARTZ, 2011b). Por exemplo, mulheres dão mais 

importância a valores de benevolência do que homens, que, por sua vez, atribuem mais 

importância a valores de poder. Para os jovens, são mais importantes os valores de realização e 

estimulação, enquanto os mais velhos priorizam valores de segurança, conformidade e tradição. 

O nível de escolaridade tem sido positivamente relacionado a valores de autodireção, 

estimulação e hedonismo, e negativamente correlacionado com valores de conformidade 

(SCHWARTZ, 2005b). 

 Embora Schwartz (2011b) observe que pessoas que têm filhos pequenos se preocupam 

mais com o bem-estar dos outros do que consigo próprias, em vez de perguntar “Quantos filhos 

que são crianças você tem?”, pediu-se: “Informe o número de pessoas (cônjuge, filhos, pais ou 

outros) que dependem financeiramente de você, sem contar você mesmo”, por considerar  que 

algumas pessoas assumem a responsabilidade pelo cuidado dos pais ou mesmo de outros 

parentes. 

 Pesquisadores em compatibilidade P-O também propuseram teoricamente e/ou 

encontraram evidências empíricas para relações entre variáveis sociodemográficas e intenção 

de saída, tais como sexo (CABLE; JUDGE, 1996; TEPECI; BARTLETT, 2002; BRIGHAM et 

al., 2007; PIASENTIN; CHAPMAN, 2007; NICOL et al., 2011) e idade (CABLE; JUDGE, 

1996; LOVELACE; ROSEN, 1996; TEPECI; BARTLETT, 2002; PIASENTIN; CHAPMAN, 

                                                             
36 A redação das questões foi inspirada em Sekaran (2000). 
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2007; WHEELER et al., 2007; CENNAMO; GARDNER, 2008; CHIANG; BIRTCH, 2010; 

LIU et al., 2010; BOON et al., 2011; NICOL et al., 2011; RUIZ-PALOMINO et al., 2013).  

Da mesma forma, autores que se debruçaram sobre saída da organização propuseram a 

relação dessa com o sexo do participante (PORTER; STEERS, 1973; BLAU; BOAL, 1989; 

CAMPION, 1991), a idade (PORTER; STEERS, 1973; MUCHINSKY; MORROW, 1980; 

COTTON; TUTTLE, 1986; CAMPION, 1991) e o estado civil (PORTER; STEERS, 1973; 

BLAU; BOAL, 1989). 

 Quanto às questões funcionais37, que envolviam questões sobre a organização e sobre a 

função que podem ser relevantes para compatibilidade P-O ou para intenção de saída, optou-se 

por incluí-las no último bloco do instrumento, seguindo a orientação de Dillman (2014) de 

fechar o instrumento com questões para as quais os participantes tenham facilidade em 

responder (ver Apêndice C). 

 Pesquisadores têm proposto a influência de variáveis como tempo de casa (PORTER; 

STEERS, 1973; MUCHINSKY; MORROW, 1980; COTTON; TUTTLE, 1986; BLAU; 

BOAL, 1989) e tamanho da organização (PORTER; STEERS, 1973; MUCHINSKY; 

MORROW, 1980) nos estudos sobre saída da organização. Autores que se voltam ao estudo de 

compatibilidade P-O também têm proposto a relação desta com o tempo de casa (SCHNEIDER 

et al., 1995; TEPECI; BARTLETT, 2002; BRIGHAM et al., 2007; PIASENTIN; CHAPMAN, 

2007; BOON et al., 2011; NICOL et al., 2011). 

 Neste trabalho, buscando-se explorar fatores contextuais que influenciam RVP, também 

foram coletadas informações sobre o nível hierárquico do participante, tamanho da organização, 

o setor e o tipo de atividade econômica. Tais dados permitem explorar, por exemplo, se 

participantes em cargos gerenciais percebem realizar mais valores de Autopromoção do que 

participantes que trabalham em posições não gerenciais. 

 

4.5 Entrevistas cognitivas 

 O pré-teste foi realizado por meio de entrevistas cognitivas com sete participantes com 

o perfil da população do estudo, isto é, brasileiros que trabalham em organizações no Brasil. 

Dillman et al. (2014) esclarecem que as entrevistas servem para diagnosticar e resolver 

problemas com o instrumento de pesquisa antes de começar a etapa de coleta de dados. Os 

autores relatam sua experiência com o procedimento ao afirmar que, “em todos os questionários 

que nós testamos, os testes revelaram problemas que não eram esperados” (DILLMAN et al., 

                                                             
37 A redação das questões foi inspirada em Sekaran (2000). 
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2014, p. 241, tradução do pesquisador), enfatizando que a “entrevista cognitiva se tornou o 

modo dominante de testar questões e questionários” (DILLMAN et al., 2014, p. 244, tradução 

do pesquisador). 

 O procedimento consiste em enviar o link com o instrumento de pesquisa para os 

entrevistados, que devem dizer em voz alta, na presença do pesquisador, tudo o que estão lendo 

e pensando enquanto respondem ao instrumento. Nesse processo, o pesquisador pode fazer 

perguntas para esclarecer pontos de seu interesse. Dessa forma, é possível identificar problemas 

no vocabulário, na ordem das questões, em aspectos visuais e na navegação pelas páginas do 

instrumento (DILLMAN et al., 2014). Neste estudo, como o pesquisador estava em estágio 

doutoral na Austrália na época da realização das entrevistas cognitivas, o procedimento foi 

realizado por Skype. 

 Os principais pontos observados nas entrevistas cognitivas são aqui relatados. Mais 

informações sobre as mesmas podem ser encontradas no Apêndice D. Não foram observados 

problemas de navegação, mesmo quando a pesquisa era respondida por aparelho de telefone 

celular. Todos os participantes afirmaram preferir responder a mais assertivas na mesma tela, 

tendo de apertar o botão para passar para a próxima tela menos vezes. Duas das participantes 

disseram: “- Pareceria que não acaba nunca. Quando vê questão 1/129 já é um baque, mas 

depois respondendo já estou na 49 e passou rápido” e, “- Tá ótimo, fica mais dinâmico”. Assim, 

o QRVP e o PVQ-RR, ambos com 57 itens cada, foram distribuídos em três telas com 19 itens 

em cada. Os pontos da escala eram repetidos conforme os participantes rolavam a tela para 

baixo. Três participantes relataram gostar da repetição dos pontos da escala, nas palavras deles: 

“- É bom repetir a pergunta [se referia à escala] quando você desce a tela”, “- Repete o título 

das bolinhas, legal” e “- Não ficou maçante nem nada, ficou bem tranquilo. Achei que ficou 

boa essa divisão... de quando em quando repetir [a escala]”. 

 Também foi observado que os participantes que quiseram mudar a resposta, 

conseguiram; apenas um deles comentou ter notado o botão para retroceder para as páginas 

anteriores; e um dos participantes pediu para continuar a entrevista em outro dia, permitindo 

testar a possibilidade de continuar de onde havia parado. Além disso, os participantes não 

relataram qualquer problema com o fato da primeira tela ser sobre questões pessoais, pelo 

contrário, um deles comentou que as questões eram fáceis de responder. 

 Pela realização das entrevistas cognitivas, optou-se por fazer algumas alterações no 

instrumento de pesquisa. Por exemplo, o texto com a apresentação da pesquisa foi reescrito, 

pois alguns participantes sugeriram a utilização de termos mais leigos e de um texto mais curto. 
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A ordem dos blocos foi alterada, passando a apresentar o QRVP antes do PVQ-RR, tendo sido 

notado que alguns participantes tinham dificuldade para lembrar que a atividade havia mudado, 

podendo responder à RVP como se estivessem respondendo à VP se a ordem de apresentação 

dos questionários fosse mantida. Como o PVQ-RR solicita ao participante que se compare a 

um perfil, é menos provável que ele se confunda com a atividade que estava realizando ao 

responder ao QRVP38. Nota-se que poucas vezes ao longo das entrevistas cognitivas os 

participantes disseram associar o que haviam respondido no PVQ-RR ao responderem a itens 

do QRVP. A inversão da ordem dos blocos também visa reduzir tal influência das respostas de 

VP em RVP. 

 Quanto às instruções para responder ao QRVP e ao QIS, notou-se que alguns 

participantes podiam trabalhar em mais de uma empresa. Assim, em ambos os questionários se 

acrescentou a instrução para aqueles que trabalhavam em mais de uma organização pensarem 

naquela em que estão há mais tempo. Tal decisão foi tomada tendo-se em consideração a teoria 

ASA (SCHNEIDER, 1987) e com apoio tanto em Maurino e Domenico (2012) quanto em 

Santos e Domenico (2014b), os quais afirmam que quem realiza os seus valores pessoais no 

ambiente organizacional permanece. 

 As entrevistas colaboraram para a decisão em excluir advérbios do QRVP. Entre os 15 

itens que continham opção com e sem advérbio, os participantes indicaram preferir a opção sem 

advérbio em 13 deles. Além das entrevistas, outros argumentos contribuíram para a decisão de 

não utilizar advérbios na redação dos itens do QRVP: Flowler Jr. e Cosenza (2008) 

desaconselharem o seu uso, como foi visto, e entende-se que a intensidade da percepção de 

RVP está nos pontos da escala (nada, muito pouco, pouco, parcialmente, muito, totalmente), 

não sendo colocada na meta em si.  

 Os participantes também sugeriram a substituição da palavra “amigo” por “colega” no 

item RBED2 do QRVP. Relatam ainda problema com o item RHUM3 (“Estar satisfeito(a) com 

o que eu tenho e não querer mais”) que acaba por envolver duas questões em uma assertiva 

(“estar satisfeito(a) com o que tem” e “não querer mais”). No entanto, para manter a 

proximidade com o PVQ-RR, optou-se por não fazer alteração no item. 

 A entrevista cognitiva também possibilitou perceber que os participantes tinham 

dificuldade para responder às assertivas de RVP em tipos motivacionais aos quais davam pouca 

                                                             
38 Nota-se que Maurino e Domenico (2012), tendo levantado a hipótese de que poderia ocorrer dissonância 

cognitiva quando os participantes respondem as assertivas de VP e de RVP lado a lado, sugeriram que os 

questionários fossem aplicados um após o outro. Farias et al. (2012) já haviam sugerido que o questionário para 

avaliação de RVP fosse apresentado antes do questionário para mensuração de VP. 
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importância em VP. Uma das participantes demonstrou incômodo com a repetição de itens em 

valores pouco importantes para ela, afirmando: “- Vocês encasquetaram com isso”, referindo-

se aos itens de Universalismo: natureza. Outro participante afirmou que “- Ter humildade não 

faz sentido na empesa”, tendo sido observado que ele dava pouca importância aos itens do valor 

Humildade. 

 Outro problema observado com o QRVP é que os participantes variam na utilização da 

escala quando não entendem um valor como meta.  Por exemplo, um dos participantes relata 

que, como entende que não é uma meta para ele, opta por colocar “nada” ou “muito pouco”, 

mas outra participante comenta que coloca “parcialmente” em tudo o que não é uma meta para 

ela, pois entende o parcialmente como sendo o ponto neutro da escala. Nas palavras dela, 

“coloco sempre no parcialmente, porque tanto faz para mim”. 

 As entrevistas cognitivas também colaboraram para a decisão sobre qual alternativa de 

versão utilizar para o item de intenção de saída que representa o componente comportamental. 

Observou-se que a versão “Se eu puder escolher, não estarei trabalhando nesta empresa daqui 

a um ano”, não fazia sentido para os participantes, que não só argumentaram que sempre há 

escolha, como também afirmaram que dava a entender que o indivíduo ainda não tinha um 

plano para deixar a organização ou, se tinha, o plano não estava em execução. Como se trata 

exatamente do item comportamental da intenção de saída, descartou-se essa opção.  

 A diferença entre as outras duas opções de versão, “Se tudo der certo, não estarei 

trabalhando nesta empresa daqui a um ano” e “Se tudo acontecer como quero, não estarei 

trabalhando nesta empresa daqui a um ano” se mostrou mais tênue. Enquanto alguns 

participantes disseram que na primeira o plano está mais em execução do que na segunda, outros 

disseram exatamente o oposto. Decidiu-se manter no questionário a primeira opção, por não 

conter em sua redação o verbo “querer”, que pode estar mais relacionado a um conteúdo afetivo. 

 Tendo discorrido sobre o desenvolvimento do instrumento de pesquisa, apresentam-se 

os procedimentos para tratamento de dados. 

 

4.6 Tratamento de dados 

As etapas de tratamento de dados podem ser visualizadas na Figura 11. As respostas dos 

participantes ao instrumento disponibilizado online permaneceram armazenadas em um banco 

de dados, que foi baixado pelo pesquisador em uma planilha, podendo ser aberta nos softwares 

MS-Excel ou Statistical Package for Social Sciences (SPSS Statistics 20). 
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Figura 11. Etapas de tratamento de dados 

 

Fonte: Organizado pelo pesquisador. 

 

A primeira etapa do tratamento de dados, apresentada a seguir, envolveu a preparação 

do banco de dados, que tem por objetivo garantir, no que se refere a esta etapa, a validade final 

dos resultados da investigação (HAIR JR. et al., 2005), tendo em vista o poder analítico 

proporcionado pelas técnicas multivariadas (HAIR JR. et al., 2009). 

 

4.6.1 Preparação do banco de dados 

O banco de dados foi formado a partir das respostas de 553 participantes que concluíram 

a pesquisa. Nesta etapa, foram identificados e excluídos participantes a) com menos de três 

meses na organização; b) que não tenham respondido a pelo menos 29 dos 57 itens do PVQ-

RR ou do QRVP; c) que tenham respondido a mais de 45 itens do PVQ-RR ou do QRVP 

utilizando o mesmo ponto da escala; e d) casos atípicos (outliers). Também foram identificados, 

analisados e tratados os dados faltantes (missing values). 

 Foram identificados e excluídos nove participantes com menos de três meses de empresa 

(participantes 101, 195, 257, 262, 382, 392, 452, 460 e 544), restando 544 participantes. 

Oliveira e Tamayo (2004) argumentaram que indivíduos com menos de três meses não teriam 

permanecido na organização por tempo suficiente para serem capazes de perceber os valores 

praticados. Autores de compatibilidade também relatam a necessidade de um período mínimo 

para a percepção de compatibilidade P-O (SCHNEIDER et al., 1995; LIU et al., 2010; BOON 
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et al., 2011). Assim, optou-se por excluir participantes com menos de três meses na organização 

porque é possível que eles(as) não sejam capazes de reportar sua percepção de RVP. 

Seguindo a recomendação de Schwartz (comunicação pessoal, 22 de abril, 2015), foram 

excluídos participantes que tenham deixado de responder a mais de 28 itens do PVQ-RR, 

optando-se por seguir a mesma recomendação para o QRVP. Quatro participantes (258, 447, 

472 e 493) foram excluídos porque não responderam a 38 itens do PVQ-RR, ficando o banco 

de dados com 540 participantes. Nota-se que nenhum participante deixou mais de 28 itens do 

QRVP sem resposta. Como o PVQ-RR era apresentado aos participantes, no instrumento de 

pesquisa, depois que eles já haviam respondido ao QRVP, é possível que o elevado número de 

respostas em branco por parte desses quatro participantes seja devido à fadiga. 

De acordo com Schwartz (comunicação pessoal, 22 de abril, 2015), devem ser excluídos 

também participantes que tenham respondido no mesmo ponto da escala em mais de 45 itens 

(78,9% do total de itens do questionário)39. Conforme é possível observar no Quadro 7, houve 

exclusão de dez participantes, passando o banco de dados a conter 530 participantes. Nota-se 

que não foram observadas diferenças entre os questionários PVQ-RR e QRVP no que diz 

respeito à falta de discriminação de resposta por esses dez participantes, sendo que seis não 

discriminaram entre as alternativas de resposta do PVQ-RR e cinco, do QRVP (ver Quadro 7). 

Assim, infere-se que a falta de discriminação de respostas não se deve a um ou outro 

questionário, podendo ser atribuída aos participantes. 

 

Quadro 7. Participantes excluídos por falta de discriminação de respostas 
Participante Respostas 

365 56 vezes na opção 4 do QRVP e 55 vezes na opção 4 do PVQ-RR 

402 56 vezes na opção 4 do PVQ-RR 

193 55 vezes na opção 5 do PVQ-RR 

34 51 vezes na opção 6 do QRVP 

360 49 vezes na opção 6 do PVQ-RR 

41 48 vezes na opção 5 do PVQ-RR 

341 47 vezes na opção 4 do QRVP 

508 47 vezes na opção 5 do QRVP 

71 46 vezes na opção 6 do PVQ-RR 

476 46 vezes na opção 4 do QRVP 

Fonte: Dados da pesquisa. 

  

Em seguida, olhou-se para os dados perdidos. Hair Jr. et al. (2009) observam que dados 

perdidos podem causar viés nas correlações, devendo ser identificados e tratados com os 

procedimentos recomendados. Dessa forma, foram identificados e excluídos 21 participantes 

                                                             
39 Tal recomendação é próxima da utilizada com o PVQ-21, pela qual devem-se excluir participantes que tenham 

respondido a 16 itens (76,2% do total) no mesmo ponto da escala (ESS EDUNET, 2015a). 
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(1, 2, 124, 166, 167, 455, 458, 469, 473, 474, 475, 483, 485, 486, 487, 488, 490, 491, 494, 495 

e 497) que deixaram mais de 47,3% do total de respostas em branco, ficando 509 participantes 

no banco de dados. 

 Outros participantes apresentaram dados perdidos, mas em proporção que não 

justificaria sua eliminação. Entende-se que tais dados perdidos não são ignoráveis, uma vez que 

não eram previstos no plano da pesquisa, resultando de ações dos participantes que deixaram 

de responder aos itens por razões que não são conhecidas. Nesses casos, deve-se primeiro 

verificar se os dados perdidos estão distribuídos ao acaso ou se há padrões distintos 

identificáveis (HAIR JR. et al., 2009). Nesta pesquisa, faz-se ainda mais necessário verificar a 

presença de tais padrões, tendo em vista que o QRVP foi desenvolvido e utilizado pela primeira 

vez neste estudo. Assim, buscou-se verificar se os participantes deixaram de responder a itens 

de tipos motivacionais específicos, o que poderia indicar dificuldade para a discriminação de 

realização de valores desses tipos motivacionais no ambiente organizacional. No entanto, a 

Tabela 1 demonstra que tais padrões não foram identificados. 

 

Tabela 1. Análise de dados perdidos por tipo motivacional e questionário 

Tipo 

motivacional 

Dados 

perdidos 

no QRVP 

% em relação 

ao total de 

dados 

perdidos no 

QRVP 

% em relação 

ao total de 

dados no tipo 

motivacional* 

Dados 

perdidos 

no 

PVQ-RR 

% em relação 

ao total de 

dados 

perdidos no 

PVQ-RR 

% em relação 

ao total de 

dados no tipo 

motivacional* 

Autodireção: 

pensamento 
2 1,8 0,1 6 5,3 0,4 

Autodireção: 

ação 
6 5,4 0,4 5 4,4 0,3 

Estimulação 6 5,4 0,4 8 7,0 0,5 

Hedonismo 4 3,6 0,3 7 6,1 0,5 

Realização 5 4,5 0,3 6 5,3 0,4 

Poder: domínio 6 5,4 0,4 4 3,5 0,3 

Poder: recursos 4 3,6 0,3 5 4,4 0,3 

Face 5 4,5 0,3 8 7,0 0,5 

Segurança: 

pessoal 
8 7,2 0,5 5 4,4 0,3 

Segurança: 

social 
9 8,1 0,6 7 6,1 0,5 

Tradição 7 6,3 0,5 4 3,5 0,3 

Conformidade: 

regras 
7 6,3 0,5 6 5,3 0,4 

Conformidade: 

interpessoal 
6 5,4 0,4 5 4,4 0,3 

Humildade 10 9,0 0,7 6 5,3 0,4 

Benevolência: 

cuidado 
7 6,3 0,5 8 7,0 0,5 

      (continua) 
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Tipo 

motivacional 

Dados 

perdidos 

no QRVP 

% em relação 

ao total de 

dados 

perdidos no 

QRVP 

% em relação 

ao total de 

dados no tipo 

motivacional* 

Dados 

perdidos 

no 

PVQ-RR 

% em relação 

ao total de 

dados 

perdidos no 

PVQ-RR 

% em relação 

ao total de 

dados no tipo 

motivacional* 

Benevolência: 

confiança 
4 3,6 0,3 5 4,4 0,3 

       

Universalismo: 

compromisso 
5 4,5 0,3 6 5,3 0,4 

Universalismo: 

natureza 
3 2,7 0,2 5 4,4 0,3 

Universalismo: 

tolerância 
7 6,3 0,5 8 7,0 0,5 

Total de dados 

perdidos 
111 100 - 114 100 - 

Fonte: Dados da pesquisa. 

* O total é de 1.509 dados por tipo motivacional, considerando 503 participantes e 3 assertivas por tipo. 

 

Observando a Tabela 1, verifica-se que, o tipo motivacional com mais casos de dados 

perdidos no QRVP foi Humildade, seguido por Segurança: social e Segurança: pessoal. No 

entanto, ao observar a coluna “% em relação ao total de dados perdidos no QRVP”, vê-se que 

a frequência de dados perdidos nesses tipos motivacionais não é muito maior do que nos demais 

tipos, mesmo quando se compara aos dados perdidos no PVQ-RR. Além disso, na coluna “% 

em relação ao total de dados no tipo motivacional”, observa-se que os percentuais de dados 

perdidos nos diferentes tipos motivacionais são muito reduzidos, sendo 0,7% no tipo 

motivacional com mais dados perdidos, Humildade. Dessa forma, a análise de dados perdidos 

não indica problemas com os questionários. 

 O passo seguinte consistiu em verificar a frequência dos dados perdidos (HAIR JR. et 

al., 2009) por questionário. Considerando 509 participantes e 57 itens, o total possível de 

respostas foi de 29.013 dados em cada questionário. Verificou-se a existência de 0,4% (n=111) 

de dados perdidos no QRVP e o mesmo percentual (n=114) no PVQ-RR. Nota-se que a 

quantidade de dados perdidos é próxima à encontrada por Schwartz et al. (2012), na aplicação 

do PVQ-R, quando os autores encontraram 0,3% de dados perdidos. Vale observar que nenhum 

dado perdido é encontrado no questionário de intenção de saída e há um dado perdido na 

questão sobre o tamanho da empresa.  

 Tendo em vista a frequência dos dados perdidos e o fato de não ter sido identificado um 

padrão, eles podem ser tratados com uma solução apropriada. Pela realização do teste de Little, 

verifica-se (p = 0,001) que os dados não são perdidos completamente ao acaso (MCAR), 

podendo ser vistos como perdidos ao acaso (MAR). Neste trabalho, decidiu-se aplicar a 
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abordagem expectation-maximization (EM), que estima os dados perdidos através de máxima 

verossimilhança, ou seja, tenta “modelar os processos inerentes aos dados perdidos e fazer as 

mais precisas e razoáveis estimativas possíveis” (HAIR JR. et al., 2009). Nota-se que a mesma 

técnica de substituição foi utilizada por Schwartz et al. (2012), com proporção aproximada de 

dados perdidos. No entanto, antes de proceder à substituição dos dados perdidos, verifica-se a 

existência de dados atípicos. 

Hair Jr. et al. (2009, p. 77) definem observações atípicas como aquelas “com uma 

combinação única de características identificáveis como sendo notavelmente diferentes das 

outras observações”, podendo ser um valor incomum em uma variável ou “uma combinação 

ímpar de valores ao longo de diversas variáveis”. Nesta tese, as observações atípicas podem ser 

entendidas como extraordinárias, caso em que o pesquisador não tem uma explicação para sua 

presença (HAIR JR. et al., 2009). Não são analisadas observações atípicas referentes a questões 

demográficas ou funcionais, uma vez que tais casos podem ser vistos, de acordo com Hair Jr. 

et al. (2009), em termos substantivos, ou seja, como um segmento viável na população, devendo 

ser mantidos. 

 Primeiro, analisa-se a presença de observações atípicas pela perspectiva univariada. 

Convertendo os valores dos dados em escores-padrão, com média 0 e desvio-padrão 1, o 

pesquisador seleciona como atípicos aqueles casos que estão nos extremos (altos e baixos) dos 

intervalos da distribuição. De acordo com Hair Jr. et al. (2009), deve-se verificar a quantidade 

de variáveis nas quais o participante apresentou desvio-padrão <= - 2,5 e => 2,5 em amostras 

pequenas (100 participantes) e entre 3,5 ou 4,0 em amostras grandes. Aqui, optou-se por uma 

atitude conservadora, considerando o valor de desvio-padrão <= - 2,5 e => 2,5. Os participantes 

que apresentaram até 14 variáveis com desvio-padrão fora desse intervalo foram mantidos, 

tendo sido eliminados seis participantes (142, 157, 245, 261, 359 e 399) que apresentaram entre 

17 e 46 variáveis com desvios-padrão fora desse intervalo. 

 Prossegue-se para a identificação de presença de casos atípicos pela perspectiva 

multivariada, pela fórmula D2/df, na qual D2 corresponde à distância de Mahalanobis, que avalia 

a posição de cada observação em comparação com o centro de todas as observações sobre um 

conjunto de variáveis, e df aos graus de liberdade (HAIR JR. et al., 2009). Nessa fase nenhum 

participante foi excluído, tendo em vista que o maior valor encontrado foi de 1,00 e que Hair 

Jr. et al. (2009) afirmam que valores superiores a 3,5 ou 4,0 indicam casos atípicos em amostras 

com mais de 100 participantes. Dessa forma, chegou-se à amostra final de 503 casos válidos. 
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Tendo excluído os dados atípicos do banco de dados, realizou-se a imputação dos dados 

faltantes utilizando a abordagem EM, relatada anteriormente.  

Na próxima etapa do tratamento de dados, os pressupostos estatísticos para a realização 

das análises foram verificados. 

 

4.6.2 Pressupostos para a condução de análises estatísticas multivariadas 

Hair Jr. et al. (2009) relacionam quatro pressupostos para as técnicas estatísticas 

multivariadas. São eles: normalidade, homoscedasticidade, linearidade e ausência de erros 

correlacionados. 

A normalidade se refere à forma da distribuição dos dados e sua correspondência com 

a distribuição normal (HAIR JR. et al., 2009). Distribuições não normais apresentam assimetria 

e/ou curtose. Verificou-se no presente estudo que 51 dos 57 itens do questionário de VP (PVQ-

RR) têm distribuições assimétricas deslocadas para a direita, três para a esquerda e que três 

apresentam distribuições próximas da normalidade. Em outras palavras, os participantes 

tendem a dar importância alta a maior parte dos valores pessoais, levando a não 

normalidade da distribuição. Tal comportamento é comum nos estudos em valores, como 

observam Sagiv et al. (2005, p. 134, tradução do pesquisador): “como os valores são 

tipicamente vistos como desejáveis, eles geralmente variam de algo importante a muito 

importante”. 

Entre as três assertivas cujas distribuições se encontram deslocadas para a esquerda, 

significando que os participantes dão menos importância a estes valores do que seria esperado 

pela distribuição normal, duas se referem ao tipo motivacional Poder: recursos e uma ao tipo 

motivacional Humildade. Nota-se que, nas entrevistas cognitivas, os participantes já 

demonstravam dar pouca importância a Poder: recursos. Já com relação ao tipo motivacional 

Humildade, a assertiva que apresentou tal padrão de assimetria foi HUM3 - É importante para 

ele estar satisfeito com o que ele tem e não querer mais, que possui redação ambígua, tendo 

sido observados problemas com esse item nas entrevistas cognitivas. Nesse sentido, uma das 

entrevistadas (participante 5) disse: “- Aí também não é assim, não querer mais.” Apesar de 

tais questões terem sido notadas nas entrevistas cognitivas, optou-se por manter a redação 

original dos itens do PVQ-RR, tendo em vista a possibilidade de comparação dos resultados 

com estudos anteriores. 

Com relação ao QRVP, 41 assertivas estiveram deslocadas para a direita. Em outras 

palavras, os participantes também percebem realizar seus valores pessoais no ambiente 
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organizacional mais do que seria esperado na normalidade. Outras 12 assertivas estão 

próximas da normalidade no que se refere à simetria e quatro se deslocam para a esquerda, 

significando que os participantes percebem realizar esses valores menos do que seria esperado 

pela distribuição normal. Tratam-se de dois itens do tipo motivacional Poder: recursos, um de 

Benevolência: cuidado, e um de Universalismo: natureza. 

Por fim, com relação ao questionário de intenção de saída (IS), dois itens encontram-se 

próximos da normalidade e o terceiro, deslocado para a esquerda. É interessante notar que, 

enquanto os itens que medem os aspectos cognitivo e afetivo de intenção de saída encontram-

se próximos da normalidade, o item que se refere ao aspecto comportamental se encontra 

deslocado para a esquerda. Logo, pode-se supor que os participantes pensam e querem deixar 

as organizações de forma próxima do que seria esperada pela normalidade, mas iniciam 

comportamentos para que tal intenção se concretize abaixo da normalidade. É possível pensar 

que a saída da organização não acontece imediatamente quando os indivíduos vivenciam atrito, 

mas que há outras questões envolvidas, como foi visto na seção sobre intenção de saída (seção 

2.1). 

Já a curtose se refere à elevação ou ao achatamento da distribuição. As respostas dos 

participantes ao PVQ-RR levaram a 28 distribuições achatadas (leptocúrticas), 16 próximas da 

normalidade e 13 pontiagudas (platicúrticas). Algo semelhante aconteceu com as respostas ao 

QRVP, sendo observadas 28 distribuições leptocúrticas, 18 próximas da normalidade e 11 

platicúrticas. Já as respostas às três assertivas do questionário de intenção de saída (QIS) 

apresentaram distribuições achatadas (platicúrticas), o que aponta a presença de variação nas 

respostas aos itens de intenção de saída. 

Para além da análise da assimetria e curtose, a normalidade é examinada por testes 

estatísticos como Shapiro-Wilks e Kolmogorov-Smirnov (HAIR JR. et al., 2005; HAIR JR. et 

al. 2009). Nenhuma das variáveis de RVP, VP e IS apresentou distribuição normal por ambos 

os testes (p = 0,000). Assim, a normalidade não foi constatada nos dados do presente estudo. 

No entanto, Hair Jr. et al. (2009) esclarecem que a importância da normalidade é relativa ao 

tamanho da amostra. De acordo com esses autores, os efeitos nocivos da não normalidade são 

reduzidos em amostras maiores, podendo ser negligenciados em amostras com mais de 200 

participantes. Sendo assim, considerando o tamanho da amostra do presente estudo (n = 

503), a não normalidade não impede a realização de testes estatísticos paramétricos. 

Ademais, a condução de análises fatoriais e equações estruturais por mínimos quadrados 
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parciais (PLS-SEM) não exige o cumprimento do pressuposto da normalidade, mesmo se 

estivesse trabalhando com amostras menores (HENSELER et al., 2009; HAIR JR. et al., 2011). 

Quanto à homoscedasticidade, Hair Jr. et al. (2009, p. 84) esclarecem que 

Se refere à suposição de que as variáveis dependentes exibem níveis iguais de 

variância ao longo do domínio da(s) variável(is) preditora(s). A 

homoscedasticidade é desejável porque a variância da variável dependente 

sendo explicada na relação de dependência não deveria se concentrar apenas 

em um domínio limitado dos valores independentes. 

 

Examina-se a homoscedasticidade inserindo as variáveis independentes e a dependente 

em diagramas de dispersão (HAIR JR. et al., 2009). Na presente pesquisa, as dimensões de 

segunda ordem de percepção de realização dos valores pessoais no ambiente organizacional - 

ou seja, RVP Abertura a mudança, RVP Autopromoção, RVP Conservação e RVP 

Autotranscendência – constituem as variáveis independentes. Esclarece-se que tais variáveis só 

puderam ser calculadas após a realização das análises fatoriais confirmatórias, sendo os 

diagramas de dispersão, portanto, construídos na sequência desses cálculos. Observando os 

diagramas de dispersão (por exemplo, ver Figura 12), no qual não se observa uma forma entre 

os pontos, é possível afirmar que o pressuposto de homoscedasticidade foi atendido. 

 

Figura 12. Diagrama de dispersão entre 

RVP Abertura a mudança e Intenção de Saída 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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A linearidade também é verificada através da análise de diagramas de dispersão 

(COHEN et al., 2003; HAIR JR. et al., 2005, HAIR JR. et al. 2009). No presente estudo, além 

da linearidade entre cada dimensão de segunda ordem de RVP e intenção de saída (como se vê, 

por exemplo, na Figura 12), realizou-se o exame visual dos diagramas de dispersão para todos 

os pares de indicadores, tendo sido encontrada a linearidade em todas as relações. 

O último pressuposto para as técnicas estatísticas multivariadas diz respeito à ausência 

de erros correlacionados, o que indicaria a presença de uma relação sistemática não explicada 

pelo modelo investigado (HAIR JR. et al., 2009). Nesses casos, o papel do pesquisador seria 

identificar o fator que leva a tal relação. No entanto, como declaram Hair Jr. et al. (2009), 

entende-se que a importância do pressuposto deve ser analisada tendo em vista a técnica 

estatística utilizada na pesquisa. Wang e Wang (2012) esclarecem que, em análises fatoriais 

confirmatórias (e, consequentemente, em equações estruturais, como é o caso das principais 

técnicas utilizadas nesta pesquisa), cada indicador só pode carregar em um fator e, portanto, os 

erros não são correlacionados. 

Para além dos pressupostos gerais às técnicas de análise multivariada, o cálculo de 

correlações de Pearson requer variáveis numéricas, ou seja, intervalares ou de razão (HAIR JR. 

et al., 2005). Embora as variáveis utilizadas no presente estudo sejam ordinais, Wang e Wang 

(2012) afirmam que escalas Likert com frequência são tratadas como medidas numéricas em 

análises fatoriais confirmatórias e em outras técnicas estatísticas. Hair Jr. et al. (2009, p. 601) 

afirmam que “escalas que contêm mais de quatro categorias de resposta podem ser tratadas 

como intervalares, ou pelo menos como se as variáveis fossem contínuas”. Assim, tendo em 

vista que as escalas utilizadas no presente estudo têm cinco (QIS) ou seis (PVQ-RR e QRVP) 

alternativas de resposta, pode-se considerar que tal pressuposto está atendido. 

Os demais procedimentos estatísticos utilizados neste trabalho, tais como 

escalonamento multidimensional (MDS), análises fatoriais confirmatórias e modelagem de 

equações estruturais, sendo os dois últimos realizados por mínimos quadrados parciais (PLS-

SEM), não exigem a verificação de pressupostos adicionais.  

Dadas as características do desenho desta pesquisa, também se faz necessário o 

diagnóstico do viés do método comum antes de prosseguir para as análises, como será visto 

adiante. 
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4.6.3 Diagnóstico do viés do método comum 

Em estudos de compatibilidade P-O, Kristof-Brown e Jansen (2012) recomendam 

separar a avaliação de características do indivíduo (P) e da organização (O). Aqui, observa-se 

que, em se tratando de estudo em compatibilidade P-O percebida, não é possível seguir tal 

recomendação. 

Já Podsakoff et al. (2003) recomendam coletar as respostas das variáveis independentes 

em um ponto no tempo e das dependentes, em outro. No entanto, optou-se por não realizar tal 

separação no presente estudo, porque entende-se que compatibilidade P-O é um conceito 

dinâmico. Como afirma Judge (2012, p. 435, tradução do pesquisador), “quando se lida com 

percepções diretas de compatibilidade, pode-se esperar até mesmo flutuações diárias” – embora 

tal observação deva ser considerada mais como uma hipótese para ser investigada futuramente, 

tendo em vista que há poucos estudos longitudinais em compatibilidade P-O e que nenhum 

deles pode ser generalizado. Aqui, acreditando-se que o nível de compatibilidade P-O pode 

mudar facilmente, não só com mudanças no ambiente organizacional (por exemplo, com a 

mudança de gestor), mas também com mudanças que ocorrem em outras esferas de vida do 

indivíduo (por exemplo, com a doença ou falecimento de um familiar próximo, com a mudança 

do(a) esposo(a) para outra cidade etc.), buscou-se conhecer o nível de intenção de saída dos 

participantes tendo em vista sua compatibilidade P-O percebida naquele momento. 

 Todavia, foram tomadas todas as medidas possíveis na etapa de planejamento da 

pesquisa, recomendadas por Podsakoff et al. (2003), para reduzir o viés do método comum, tais 

como: a utilização de escalas diferentes para responder aos questionários PVQ-RR/QRVP e 

QIS – enquanto os dois primeiros utilizavam escala de 6 pontos, o terceiro era respondido por 

uma escala Likert, de concordância, de cinco pontos ; pedir aos participantes que respondessem 

honestamente, informando não haver respostas certas ou erradas; e garantir aos participantes o 

anonimato e a confidencialidade de suas respostas. 

Após a coleta de dados, conduziu-se o diagnóstico do viés do método comum. Schwartz 

et al. (2012) relembram que pesquisas anteriores em valores indicaram a necessidade de 

diagnosticar desvios que podem ocorrer por desejabilidade social ou aquiescência. De fato, 

como esclarecem Podsakoff et al. (2003), uma série de razões pode levar ao viés do método 

comum. Para diagnóstico de tal desvio, aplicou-se o teste de Harman de um único fator 

(PODSAKOFF; ORGAN, 1986; PODSAKOFF et al., 2003), utilizando o software SPSS 

Statistics 20. Realizou-se uma análise fatorial exploratória incluindo todas as assertivas de VP 
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e RVP40, tendo a análise de componentes principais como método de extração e solicitando a 

solução fatorial não rotacionada.  

O pressuposto do teste é de que uma quantidade substancial de viés do método comum 

está presente se um único fator explicar a maior parte da variância. Como resultado da análise 

fatorial exploratória, encontram-se 25 fatores com autovalor superior a 1, sendo o primeiro fator 

responsável por 13,76% da variância. Logo, o viés do método comum não se constituiu em 

problema para esta pesquisa, permitindo a continuidade das análises.  

 

4.6.4 Descrição das etapas de análise de dados 

Nesta seção, descrevem-se as etapas da análise de dados, que serão apresentadas no 

próximo capítulo. A primeira etapa consistiu na descrição da amostra de casos válidos, que é 

seguida, na segunda etapa, pela verificação das estruturas dos contrutos. Por meio de análises 

fatoriais confirmatórias (AFC), realizadas com a utilização do software Smart-PLS 3.2.341, 

buscaram-se evidências de validade e confiabilidade para os 19 tipos motivacionais de VP e 

RVP. A AFC é utilizada para confirmar se o modelo de fatores hipotético se ajusta aos dados. 

Em outras palavras, utiliza-se AFC para testar a dimensionalidade de um construto, estabelecida 

a priori (NETEMEYER et al., 2003). Tem-se conhecimento de que a AFC foi utilizada pela 

primeira vez na teoria de valores pessoais de Schwartz (1992) por Schwartz e Boehnke (2004). 

Seguindo o que vem fazendo pesquisadores que trabalham com a teoria de valores 

(CIECIUCH; DAVIDOV, 2012; CIECIUCH; SCHWARTZ, 2012; SCHWARTZ et al., 2012; 

CIECIUCH et al., 2013; SCHWARTZ; BUTENKO, 2014; TORRES et al., no prelo), as AFC 

de VP e RVP foram realizadas separadamente para cada valor de segunda ordem: Abertura a 

mudança, Autopromoção, Conservação e Autotranscendência. Como esclarecem Davidov et 

al. (2008), conduzir uma única AFC com todos os valores presentes na estrutura circular poderia 

introduzir erros de especificação, tendo em vista que as assertivas têm cargas cruzadas negativas 

em valores localizados em polos opostos. 

 Em seguida, buscou-se verificar a estrutura teórica de VP que, como visto no referencial 

teórico, se refere à organização dos valores pessoais de acordo com as similaridades e 

diferenças entre suas motivações subjacentes, envolvendo relações de compatibilidade e 

conflito entre os valores e resultando em duas dimensões bipolares que colocam Abertura a 

                                                             
40 As três assertivas de IS não foram incluídas porque as respostas a estas últimas eram dadas em uma escala 

diferente (de cinco pontos, enquanto que as escalas de VP e RVP eram de 6 pontos).  
41 O software Smart-PLS 3.2.3 tem como referência Ringle et al. (2015). 
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mudança em oposição a Conservação, e Autotranscendência em oposição a Autopromoção 

(SCHWARTZ, 1992; SCHWARTZ et al., 2012).  

 A confirmação empírica da estrutura foi realizada através de escalonamento 

multidimensional (em inglês, multidimensional scaling ou MDS), técnica estatística que resulta 

em uma representação geométrica dos valores, facilitando a sua interpretação (BILSKY et al., 

2011). Schwartz et al. (2001, p. 525, tradução do pesquisador) observam que 

Esta técnica não métrica representa os itens como pontos no espaço 

multidimensional, de tal forma que as distâncias entre os pontos refletem inter-

relações entre os itens. Quanto maior a similaridade conceitual entre dois itens, 

mais relacionados eles deveriam estar empiricamente e, então, mais próxima 

deveria estar sua localização no espaço multidimensional. 

  

 Neste trabalho, o MDS foi conduzido através do programa Proxscal, disponível no 

pacote estatístico SPSS Statistics 20, utilizando distâncias euclidianas e padronização das 

variáveis (z), como foi feito por Schwartz et al. (2012). 

Diferentemente de VP, não há desenvolvimento teórico propondo a localização de RVP 

em polos opostos, de acordo com relações de compatibilidade e conflito entre os tipos. Assim, 

embora estudos anteriores tenham conduzido MDS com RVP (MAURINO; DOMENICO, 

2012; DUTRA, 2014), neste estudo optou-se por não o fazer. 

 Por fim, ainda na segunda etapa da análise de dados, verificou-se a unidimensionalidade 

de intenção de saída, mensurada pelo QIS. Por meio do software SPSS Statisctics 20, conduziu-

se a análise fatorial exploratória (AFE), tendo componentes principais como método de 

extração dos dados e solicitando a solução não rotacionada. Hair Jr. et al. (2009) afirmam que 

a análise de componentes principais é recomendada quando a redução dos dados é o objetivo 

mais importante na AFE. 

Na terceira etapa, após ter encontrado evidências de que os dados se ajustavam à 

estrutura teórica, foram calculados os escores e apresentadas as estatísticas descritivas das 

variáveis latentes de segunda ordem de VP e RVP, bem como de IS. Verificaram-se também as 

diferenças em VP e RVP em termos de variáveis sociodemográficas e funcionais, por meio 

da realização de análises de variância (ANOVA). 

Apresentam-se, então, na quarta etapa, as correlações entre RVP e IS, que entraram 

no modelo de equações estruturais como variáveis exógenas e endógena, respectivamente. 

Assim, chega-se à quinta etapa, que envolveu a modelagem de equações estruturais para se 

verificar a influência de RVP em IS.  

Hair Jr. et al. (2011) esclarecem que a modelagem de equações estruturais estimada com 

base em covariâncias (CB-SEM) deve ser utilizada quando o objetivo é confirmar uma teoria, 
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enquanto PLS-SEM deve ser utilizada em estudos exploratórios, quando o objetivo é o 

desenvolvimento teórico e a predição. No mesmo sentido, Henseler et al. (2009) relatam a 

utilização crescente da modelagem de equações estruturais por mínimos quadrados parciais 

(PLS-SEM), na área de negócios. Os autores defendem que o interesse dos pesquisadores no 

PLS-SEM reside nas forças deste tanto para os estágios iniciais do desenvolvimento teórico, 

possibilitando testar e validar modelos exploratórios, quanto em sua aplicação para 

investigações orientadas para a previsão – com foco na explicação de construtos endógenos 

(HENSELER et al., 2009). Assim, considerando a natureza desta pesquisa, a modelagem de 

equações estruturais é estimada por mínimos quadrados parciais (PLS-SEM), por meio do 

software Smart-PLS 3.2.3. É relevante esclarecer que todas as medidas serão tratadas no nível 

de análise individual.  

Segundo Henseler et al. (2009), PLS-SEM também vem sendo utilizada por permitir 

trabalhar com amostras menores, não pressupor a normalidade e trabalhar melhor quando há 

multicolinearidade, embora os autores ressaltem que não esteja totalmente isenta das 

consequências negativas da multicolinearidade ao calcular regressões. Hair Jr. et al. (2011) 

explicam que, tanto do ponto de vista conceitual quanto do prático, a PLS-SEM é similar à 

regressão múltipla, tendo por objetivo maximizar a variância explicada na variável dependente. 

 Por fim, na sexta etapa, acreditando que seria possível existir heterogeneidade em 

relação à hierarquia de valores dos indivíduos na organização e em relação à sua percepção de 

RVP, explorou-se, por meio da técnica de análise de agrupamentos, a formação de grupos 

homogêneos em termos de VP, RVP e IS.  

 A análise de agrupamentos classifica os participantes com base na proximidade entre 

eles, de forma que indivíduos no mesmo grupo sejam semelhantes entre si em relação à um 

conjunto de características (HAIR JR. et al., 2009). Lembrando que a técnica sempre criará 

agrupamentos, mas, não validando necessariamente a existência dos mesmos, o pesquisador 

poderá fazer suposições sobre alguma estrutura entre os participantes. 

 Assim, têm-se em consideração que a análise de agrupamentos é descritiva, não sendo 

possível fazer inferências de uma amostra para a população, sendo que alguns autores defendem 

se tratar de uma técnica exploratória (HAIR JR. et al., 2009). 

Tendo discorrido sobre os procedimentos metodológicos, o próximo capítulo exibe a 

apresentação e a análise dos resultados. 
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5 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 Conforme visto na seção 4.6.4, a apresentação dos resultados está dividida em seis 

partes: caracterização da amostra; confirmação da estrutura teórica de VP, dos tipos 

motivacionais de RVP e da unidimensionalidade de IS; análises descritivas dos construtos, 

incluindo análises de variância (ANOVA), o que permite observar diferenças em termos de 

variáveis socio-demográficas e funcionais; correlações entre Realização de Valores Pessoais no 

ambiente organizacional e intenção de saída; a verificação da influência de Realização de 

Valores Pessoais no ambiente organizacional em intenção de saída; e análise de agrupamentos. 

Para facilitar a leitura, as principais conclusões em cada uma das etapas são destacadas em 

negrito.  

 

5.1 Caracterização da amostra 

 As características sociodemográficas e funcionais dos participantes deste estudo são 

apresentadas nas Tabelas 2 e 3, respectivamente.  

 

Tabela 2. Descrição da amostra em termos de características sociodemográficas 
Sexo Frequência Porcentagem (%) Porcentagem acumulada 

Feminino 305 60,6 60,6 

Masculino 198 39,4 100 

Idade Frequência Porcentagem (%) Porcentagem acumulada 

19 a 29 anos 102 20,3 20,3 

30 a 39 anos 240 47,7 68,0 

40 a 49 anos 107 21,3 89,3 

Acima de 50 anos 54 10,7 100 

Estado civil Frequência Porcentagem (%) Porcentagem acumulada 

Solteiro(a) 212 42,1 42,1 

Casado(a) 225 44,7 86,9 

Vivendo com parceiro(a) 35 7,0 93,8 

Separado(a), divorciado(a), 

viúvo(a) ou prefere não declarar 

31 6,2 100 

Escolaridade Frequência Porcentagem (%) Porcentagem acumulada 

Ensino médio ou técnico 

completo, cursando ensino 

superior 

80 15,9 15,9 

Ensino superior completo 151 30,0 45,9 

Pós-graduação completa 272 54,1 100 

Dependentes Frequência Porcentagem (%) Porcentagem acumulada 

Sem dependentes 268 53,3 53,3 

Com dependentes 235 46,7 100 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observa-se que dos 503 participantes, 60,6% são do sexo feminino; 47,7% têm entre 

30 e 39 anos de idade; 44,7% são casados e 42,1%, solteiros; 54,1% têm pós-graduação 
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completa; e 53,3% não têm dependentes. Quanto às características funcionais, 73,4% 

trabalham em empresas do setor privado, que atuam majoritariamente no setor terciário 

(83,3%), sendo 64% em empresas grandes. Ainda, 61,2% são contratados pela CLT; 

45,7% têm entre 1 e 5 anos de empresa; e 73,6% ocupam cargo gerencial. A diversidade 

de organizações presente na amostra, ao mesmo tempo que impossibilita a compreensão de 

características da cultura organizacional e de outras informações situacionais, provê uma ampla 

perspectiva sobre a influência de RVP em intenção de saída. 

Nota-se que os participantes mais jovens tinham 19 anos de idade (n = 3) e o mais velho, 

69 (n = 1). De forma a equilibrar os grupos para possibilitar a realização de cálculos estatísticos, 

os participantes foram agrupados como se observa na Tabela 2. O mesmo acontece em relação 

ao estado civil, mas esclarece-se que 29 participantes (5,8% do total da amostra) eram 

separados(as) ou divorciados(as), um (0,2%) era viúvo(a) e um (0,2%) preferiu não declarar. 

Em relação ao nível de escolaridade, 19 (3,8%) tinham ensino médio ou técnico completo e 61 

(12,1%) estavam cursando o ensino superior. Por fim, com relação ao número de dependentes, 

119 participantes (23,7%) tinham um dependente; 68 (13,5%), dois; 35 (7,0%), 3; e apenas 13 

participantes (2,6%) tinham quatro dependentes ou mais. 

 

Tabela 3. Descrição da amostra em termos de características funcionais 
Tempo na organização Frequência Porcentagem (%) Porcentagem acumulada 

De 4 a 12 meses 88 17,5 17,5 

De 1 a 5 anos 230 45,7 63,2 

De 6 a 10 anos 94 18,7 81,9 

Acima de 11 anos 91 18,1 100 

Tipo de contrato Frequência Porcentagem (%) Porcentagem acumulada 

Sócio(a) ou proprietário(a) 75 14,9 14,9 

Registrado(a) em carteira (CLT) 308 61,2 76,1 

PJ ou cooperado(a) 46 9,1 85,3 

Servidor(a) público(a) 51 10,1 95,4 

Estagiário(a) ou trainee 23 4,6 100 

Tamanho da empresa Frequência Porcentagem (%) Porcentagem acumulada 

Micro, pequena e média 180 35,9 35,9 

Grande 322 64,1 100 

Setor de atividade da empresa Frequência Porcentagem (%) Porcentagem acumulada 

Privado 369 73,4 73,4 

Público 109 21,7 95,0 

Não governamental ou outros 25 5,0 100 

Atividade econômica da 

empresa 

Frequência Porcentagem (%) Porcentagem acumulada 

Primária ou secundária 84 16,7 16,7 

Terciária 419 83,3 100 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para possibilitar as análises estatísticas, os participantes também foram agrupados com 

relação às características funcionais (ver Tabela 3). Nesse âmbito, 38 participantes (7,6% do 
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total) tinham entre 4 e 6 meses de empresa; 50 (9,9%), entre 7 e 12 meses; 63 (12,5%), de 11 a 

20 anos; 20 (4,0%), entre 21 e 30 anos; e, oito (1,6%), acima de 30 anos de empresa.  

Com relação ao tipo de contrato, 43 (8,5%) emitiam nota fiscal como pessoa jurídica 

(PJ); três (0,6%) eram cooperados; 21 (4,2%), estagiários; e dois (0,4%), trainees. No que se 

refere ao setor de atividade, 18 (3,6%) trabalhavam em organizações não governamentais e sete 

(1,4%) no que foi classificado como outros, incluindo empresas de economia mista (n = 4), 

sindicatos (n = 2) e organismo internacional (n = 1). No que tange ao tamanho da empresa, 71 

participantes (14,1%) trabalhavam em microempresas; 62 (12,3%), em empresas pequenas; e, 

47 (9,3%), em empresas médias, sendo que foi adotada a classificação por número de 

funcionários proposta pelo Sebrae (2011), conforme Quadro 8. 

 

Quadro 8. Classificação das empresas por tamanho 

Porte 
Setor de atividade econômica 

Primário e secundário Terciário 

Microempresa Até 19 pessoas Até nove pessoas 

Pequena empresa De 20 a 99 pessoas De dez a 49 pessoas 

Média empresa De 100 a 499 pessoas De 50 a 99 pessoas 

Grande empresa 500 pessoas ou mais 100 pessoas ou mais 

Fonte: Adaptado de SEBRAE (2011). 

 

Por fim, com relação à atividade econômica da empresa, cinco (1,0%) dos participantes 

trabalhavam no setor primário (agricultura ou extração de matéria-prima) e 79 (15,7%), no setor 

secundário (indústria). Vale notar que o setor terciário, no qual a maior parte dos participantes 

trabalhava (ver Tabela 3), inclui o comércio. 

A próxima etapa consiste na confirmação da estrutura teórica de VP, dos tipos 

motivacionais de RVP e da unidimensionalidade de intenção de saída por meio dos 

questionários utilizados na amostra estudada nesta pesquisa 

 

5.2 Confirmação da estrutura de VP, dos tipos motivacionais de RVP e da 

unidimensionalidade de IS 

Com apoio na teoria refinada de valores pessoais (SCHWARTZ et al., 2012), 

realizaram-se análises fatoriais confirmatórias (AFC) para identificar os 19 tipos motivacionais. 

Na perspectiva confirmatória, os fatores são definidos teoricamente e a análise tem por objetivo 

confirmar a estrutura fatorial na amostra em estudo. Em outras palavras, a análise fatorial 

confirmatória possibilita verificar quão bem a estrutura esperada teoricamente se ajusta aos 

dados, permitindo a confirmação da estrutura (HAIR JR. et al., 2009; WANG; WANG, 2012). 
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5.2.1 Confirmação dos tipos motivacionais de VP 

Como mencionado no capítulo de procedimentos metodológicos, as AFC são realizadas 

separadamente por cada valor de segunda ordem: Abertura a mudança, Autopromoção, 

Conservação e Autotranscendência. Antes de realizar as AFC, no entanto, é preciso determinar 

a melhor localização para os tipos motivacionais Hedonismo, Face e Humildade, tendo em vista 

que a teoria de valores pessoais (SCHWARTZ et al., 2012) os localiza na fronteira entre dois 

valores de segunda ordem (ver Figura 9). Isso é feito pela análise de matrizes de correlações 

(ver Apêndice G), buscando identificar em qual valor de segunda ordem tais tipos apresentam 

correlações mais fortes. 

Como se pode observar no Apêndice G, as assertivas de Hedonismo apresentam 

correlações mais fortes com as de Estimulação do que com as de Realização. Também 

apresentam correlações mais fortes com as assertivas dos demais tipos motivacionais de 

Abertura a mudança do que com as demais de Autopromoção. Assim, Hedonismo é localizado, 

na amostra deste estudo, em Abertura a mudança. De fato, Schwartz (2006) já havia 

observado que Hedonismo, sendo um valor em direção de crescimento livre de ansiedade e não 

de autoproteção/evitação de ansiedade, localizava-se em Abertura a mudança em dois terços 

das amostras. A mesma localização foi encontrada por Schwartz et al. (2012), Schwartz e 

Butenko (2014) e Torres et al. (no prelo) com a teoria refinada. 

Em relação à Face, foram encontradas correlações mais fortes com as assertivas de 

Segurança: pessoal do que com as de Poder: recursos, bem como com as demais assertivas de 

Conservação do que com Autopromoção. Assim, embora Schwartz e Butenko (2014) e Torres 

et al. (no prelo) tenham localizado Face em Autopromoção, Face localiza-se no presente 

estudo, em Conservação. Schwartz et al. (2012) também encontraram Face mais próximo de 

Segurança, localizando-o em Conservação.  

No entanto, algo diferente acontece com o tipo motivacional Humildade. Embora as 

correlações entre suas assertivas sejam mais fortes com as assertivas do tipo motivacional 

Conformidade: interpessoal, o que levaria a localizar Humildade em Conservação, elas são 

mais fortes com as assertivas dos demais tipos motivacionais de Autotranscendência do que 

com as dos demais tipos de Conservação (ver Apêndice G). Além disso, enquanto as assertivas 

de Humildade apresentam dezessete correlações não significativas com as assertivas de 

Conservação, apresentam oito correlações não significativas com as assertivas de 

Autotranscendência (destas, seis são entre o item HUM3 e assertivas de Autotranscendência). 

Dessa forma, Humildade está localizada em Autotranscendência neste estudo. Torres et al. 
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(no prelo), em amostra brasileira, também localizaram Humildade em Autotranscendência, mas 

Schwartz et al. (2012) e Schwartz e Butenko (2014) a localizaram mais próxima de 

Conformidade: interpessoal, ou seja, em Conservação, em amostras formadas por participantes 

de outros países. Tendo localizado esses tipos motivacionais, segue a apresentação dos 

resultados das análises fatoriais confirmatórias de VP. Os modelos de AFC calculados 

encontram-se no Apêndice H. 

 

5.2.1.1 Análise fatorial confirmatória (AFC): Abertura a mudança 

Conforme recomendam Schwartz et al. (2012), as AFC são realizadas a partir de valores 

brutos. Nas AFC por mínimos quadrados parciais (PLS-SEM), neste trabalho conduzidas por 

meio do software Smart-PLS 3.2.3, verifica-se o ajuste entre os fatores esperados teoricamente 

e os dados empíricos observando-se a confiabilidade e a validade dos construtos (HAIR JR. et 

al., 2009; HENSELER et al., 2009; HAIR JR. et al.2011; GARSON, 2016). 

Hair Jr. et al. (2009) relatam a existência de um debate na literatura sobre qual seria o 

melhor índice de confiabilidade. Enquanto o alfa de Cronbach (α) tem sido a estimativa de 

consistência interna mais popular (NETEMEYER et al., 2003), Hair Jr. et al. (2009) e Garson 

(2016) advertem que ele pode sobre ou subestimar a confiabilidade do construto, normalmente 

subestimar. Nesse sentido, Wang e Wang (2012, p. 41, tradução do pesquisador) afirmam que 

o alfa de Cronbach “não provê uma estimativa fidedigna da confiabilidade de uma escala”. Hair 

Jr. et al. (2011) colocam que a confiabilidade composta (Pc) seria uma estimativa mais 

adequada para o PLS-SEM porque, diferentemente do alpha de Cronbach, não assume que 

todos os indicadores sejam igualmente confiáveis. Garson (2016) complementa afirmando que 

a confiabilidade composta oferece estimativas mais altas e verdadeiras de confiabilidade. 

Os valores aceitáveis de confiabilidade são os mesmos para o alfa de Cronbach e para 

a confiabilidade composta. A confiabilidade deve ser superior a 0,7, sendo considerado o valor 

de 0,60 em estudos exploratórios (HAIR JR. et al., 2011; GARSON, 2016). 

De acordo com a análise das matrizes de correlações comentadas na seção 5.2.1, o valor 

de segunda ordem Abertura a mudança envolve os tipos motivacionais Autodireção de 

pensamento, Autodireção de ação, Estimulação e Hedonismo. Verifica-se na Tabela 4 que os 

fatores de Abertura a mudança podem ser considerados confiáveis, considerando tanto alfa 

de Cronbach quanto confiabilidade composta. 

Avaliada a confiabilidade, o próximo passo consiste em buscar evidências de validade 

de construto. A validade de construto representa uma medida objetiva para avaliar a extensão 
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em que os indicadores refletem o construto latente teórico que eles devem medir, sendo 

verificada através de validade convergente e discriminante (HAIR JR. et al., 2005; HAIR JR. 

et al., 2009; HENSELER et al., 2009).  

 

Tabela 4. Índices de confiabilidade dos tipos motivacionais de Abertura a mudança 
Fatores Alfa de Cronbach Confiabilidade Composta 

Autodireção de pensamento 0,730 0,847 

Autodireção de ação  0,778 0,871 

Estimulação 0,731 0,848 

Hedonismo 0,746 0,854 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Há três critérios para avaliação da validade convergente quando se usam medidas 

reflexivas, como é o caso da presente pesquisa: as cargas fatoriais devem ser superiores a 0,7 e 

estatisticamente significantes, e a variância média extraída (AVE) deve ser superior a 0,5 

(HAIR JR. et al., 2009; HENSELER et al., 2009).  

Na Tabela 5, podem ser observadas as cargas fatoriais dos itens dos fatores (tipos 

motivacionais) de Abertura a mudança. Para verificação da significância estatística utilizando 

Smart-PLS 3.2.3, aplicou-se um método de reamostragem (bootstrapping) com 500 sub-

amostras e nível de significância bicaudal de 0,05. Como esclarece Garson (2016), valores de t 

acima de 1,96 indicam significância estatística (p ≤ 0,05). Observa-se na Tabela 5 que todos os 

itens de Abertura a mudança apresentam cargas fatoriais acima de 0,7 e estatisticamente 

significantes. 

 

Tabela 5. Cargas fatoriais dos itens dos fatores de Abertura a mudança 
Fatores Itens Cargas fatoriais t p 

Autodireção de pensamento 

SDT1 0,778 29,466 0,000 

SDT2 0,871 68,584 0,000 

SDT3 0,766 24,672 0,000 

Autodireção de ação 

SDA1 0,836 41,958 0,000 

SDA2 0,841 53,105 0,000 

SDA3 0,818 33,939 0,000 

Estimulação 

ST1 0,781 30,028 0,000 

ST2 0,802 28,260 0,000 

ST3 0,836 43,992 0,000 

Hedonismo 

HE1 0,749 23,459 0,000 

HE2 0,864 50,773 0,000 

HE3 0,823 44,055 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 A AVE é o percentual médio de variância extraída e deve ser superior a 0,5, 

“significando que uma variável latente é capaz de explicar, em média, mais da metade da 

variância de seus indicadores” (HENSELER et at. 2009, p. 299, tradução do pesquisador). 
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Logo, AVE inferior a 0,5 “indica que, em média, mais erro permanece nos itens do que 

variância explicada pela estrutura fatorial latente imposta sobre a medida” (HAIR JR. et al., 

2009, p. 592). Observa-se na Tabela 6 que todos os fatores de Abertura a mudança 

alcançaram AVE de 0,5. Juntas, as informações constantes nas Tabelas 5 e 6 permitem afirmar 

que os fatores de Abertura a mudança apresentam validade convergente. 

 

Tabela 6. Variância média extraída dos fatores de 

Abertura a mudança 
Fatores AVE 

Autodireção de pensamento (SDT) 0,650 

Autodireção de ação (SDA) 0,692 

Estimulação (ST) 0,650 

Hedonismo (HE) 0,662 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 A validade discriminante é avaliada por dois critérios: a) observando-se a matriz de 

cargas cruzadas, os indicadores devem possuir cargas fatoriais mais altas em sua respectiva 

variável latente e mais baixas nas demais; b) pelo critério de Fornell-Larcker, segundo o qual 

as correlações entre as variáveis latentes devem ser mais baixas do que a raiz quadrada da AVE 

(HENSELER et al., 2009; HAIR et al., 2011; GARSON, 2016). 

Como se observa na Tabela 7, todos as assertivas apresentam carga fatorial maior em 

seu fator do que nos demais. Já na Tabela 8, verifica-se que a raiz quadrada da AVE de todos 

os fatores é maior do que as correlações com os outros fatores. Assim, todos os fatores de 

Abertura a mudança atendem aos dois critérios, havendo evidências de validade 

discriminante entre todos os tipos motivacionais de Abertura a mudança. 

 

Tabela 7. Cargas cruzadas dos indicadores de Abertura a mudança 
Itens SDT SDA ST HE 

SDT1 0,778 0,545 0,217 0,125 

SDT2 0,871 0,692 0,248 0,249 

SDT3 0,766 0,517 0,321 0,198 

SDA1 0,609 0,836 0,234 0,207 

SDA2 0,638 0,841 0,339 0,283 

SDA3 0,577 0,818 0,275 0,246 

ST1 0,238 0,255 0,781 0,405 

ST2 0,277 0,293 0,802 0,401 

ST3 0,267 0,279 0,836 0,447 

HE1 0,179 0,180 0,326 0,749 

HE2 0,266 0,313 0,438 0,864 

HE3 0,137 0,214 0,485 0,823 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 8. Correlações entre fatores de 

Abertura a mudança(*) 
Fatores HE SDA SDT ST 

HE 0,813    

SDA 0,297 0,832   

SDT 0,242 0,732 0,806  

ST 0,518 0,343 0,324 0,806 

Fonte: Dados da pesquisa. 

* Raiz quadrada da AVE na diagonal 

 

5.2.1.2 Análise fatorial confirmatória (AFC): Autopromoção 

De acordo com a análise das matrizes de correlações, Autopromoção envolve os tipos 

motivacionais Realização, Poder: domínio e Poder: recursos. Como se observa na Tabela 9, o 

fator Realização atinge alfa de Cronbach de 0,620, mas atinge a confiabilidade composta 

recomendada (Pc = 0,796). Dessa forma, pode-se afirmar que os fatores de Autopromoção 

apresentam índices aceitáveis de confiabilidade. 

 

Tabela 9. Índices de confiabilidade dos tipos motivacionais de Autopromoção 
Fatores Alfa de Cronbach Confiabilidade Composta 

Realização 0,620 0,796 

Poder: domínio 0,718 0,838 

Poder: recursos 0,818 0,892 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quanto à validade convergente, os indicadores AC1 (É importante para ele ter ambições 

na vida) e POD1 (É importante para ele que as pessoas façam o que ele diz que deveriam fazer) 

não apresentam a carga fatorial recomendada de 0,7 (ver Tabela 10). Considerando que os 

fatores atingiram confiabilidade composta de 0,7, não há necessidade de exclui-los das análises 

(HENSELER et al., 2009). No entanto, deve-se observar o desempenho de tais itens em 

pesquisas futuras, para identificar a necessidade de melhorias no PVQ-RR. 

 

Tabela 10. Cargas fatoriais dos itens de Autopromoção 
Fatores Itens Cargas fatoriais t p 

Realização 

AC1 0,679 19,644 0,000 

AC2 0,825 40,058 0,000 

AC3 0,747 24,628 0,000 

Poder: domínio 

POD1 0,668 17,967 0,000 

POD2 0,868 71,874 0,000 

POD3 0,840 48,406 0,000 

Poder: recursos 

POR1 0,883 89,069 0,000 

POR2 0,871 63,358 0,000 

POR3 0,814 35,941 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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 Ademais, como se observa na Tabela 11, os três fatores de Autopromoção atingiram o 

valor recomendado de AVE. Dessa forma, os três fatores de Autopromoção apresentaram 

evidências de validade convergente. 

 

Tabela 11. Variância média extraída dos fatores 

de Autopromoção 
Fatores AVE 

Realização (AC) 0,567 

Poder: domínio (POD) 0,635 

Poder: recursos (POR) 0,734 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Com relação à validade discriminante, observa-se na Tabela 12 que todos os itens 

apresentam carga fatorial mais alta em seu respectivo tipo motivacional do que nos outros 

fatores.  

No nível das variáveis latentes, nota-se que a raiz quadrada da AVE de todos os fatores 

de Autopromoção é maior do que a correlação com os demais fatores (ver Tabela 13). 

Considerando os resultados demonstrados nas Tabelas 12 e 13, afirma-se a existência de 

evidências de validade discriminante entre todos os tipos motivacionais de Autopromoção. 

 

Tabela 12. Cargas cruzadas dos indicadores de 

Autopromoção 
Itens AC POD POR 

AC1 0,679 0,267 0,336 

AC2 0,825 0,400 0,495 

AC3 0,747 0,392 0,359 

POD1 0,283 0,668 0,256 

POD2 0,438 0,868 0,552 

POD3 0,393 0,840 0,469 

POR1 0,446 0,504 0,883 

POR2 0,531 0,428 0,871 

POR3 0,396 0,510 0,814 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Tabela 13. Correlações entre fatores 

de Autopromoção(*) 
Fatores AC POD POR 

AC 0,753   

POD 0,476 0,797  

POR 0,536 0,560 0,857 

Fonte: Dados da pesquisa 

* Raiz quadrada da AVE na diagonal 
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5.2.1.3 Análise fatorial confirmatória (AFC): Conservação 

Como se constatou na análise das matrizes de correlações, o valor de segunda ordem 

Conservação envolve seis tipos motivacionais: Face, Segurança: pessoal, Segurança: social, 

Tradição, Conformidade: regras e Conformidade: interpessoal. Observa-se, na Tabela 14, que 

o fator Segurança: pessoal atinge alfa de Cronbach de 0,505, mas atinge a confiabilidade 

composta recomendada (Pc = 0,748). Dessa forma, pode-se afirmar que os fatores de 

Conservação apresentam índices aceitáveis de confiabilidade. 

 

Tabela 14. Índices de confiabilidade dos tipos motivacionais de Conservação 
Fatores Alfa de Cronbach Confiabilidade Composta 

Face 0,723 0,842 

Segurança: pessoal 0,505 0,748 

Segurança: social 0,800 0,881 

Tradição 0,881 0,926 

Conformidade: regras 0,863 0,916 

Conformidade: interpessoal 0,821 0,893 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quanto à validade convergente, todos os indicadores apresentam a carga fatorial 

recomendada de 0,7, com exceção do item SEP1 (É muito importante para ele evitar doenças 

e proteger a sua saúde), que atinge carga de 0,642 (p = 0,000), conforme se observa na Tabela 

15.  

Tabela 15. Cargas fatoriais dos itens de Conservação 
Fatores Itens Cargas fatoriais t p 

Face 

FAC1 0,809 35,621 0,000 

FAC2 0,805 36,946 0,000 

FAC3 0,786 27,992 0,000 

Segurança: pessoal 

SEP1 0,642 14,561 0,000 

SEP2 0,707 18,797 0,000 

SEP3 0,765 27,146 0,000 

Segurança: social 

SES1 0,780 28,034 0,000 

SES2 0,844 36,245 0,000 

SES3 0,905 93,022 0,000 

Tradição 

TR1 0,907 82,239 0,000 

TR2 0,880 54,423 0,000 

TR3 0,910 75,332 0,000 

Conformidade: regras 

COR1 0,891 65,415 0,000 

COR2 0,859 36,331 0,000 

COR3 0,907 73,537 0,000 

Conformidade: interpessoal 

COI1 0,748 17,956 0,000 

COI2 0,910 92,719 0,000 

COI3 0,907 74,372 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Considerando que o fator Segurança: pessoal atingiu confiabilidade composta de 0,7, 

não houve necessidade de exclui-los das análises (HENSELER et al., 2009). No entanto, 
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sugere-se atentar para o desempenho desse item em futuras aplicações do PVQ-RR, a fim de 

identificar a necessidade de melhorias no questionário. 

Além disso, o fator Segurança: pessoal ficou próximo de não atingir AVE mínima de 

0,5 (ver Tabela 16), apresentando AVE = 0,499. Foi testado se a AVE melhorava com a 

exclusão do item SEP1, único item do fator com carga fatorial abaixo de 0,7. A AVE aumentaria 

para 0,623, mas o alfa de Cronbach cairia para 0,400, optando-se por manter o indicador, mas 

alertar sobre a necessidade de verificar seu comportamento em pesquisas futuras. 

Ainda assim, é possível afirmar que os fatores de Conservação apresentaram 

evidências de validade convergente, devendo-se, no entanto, observar o comportamento de 

Segurança: pessoal em estudos futuros com o PVQ-RR. 

 

Tabela 16. Variância média extraída dos fatores 

de Conservação 
Fatores AVE 

Face (FAC) 0,640 

Segurança: pessoal (SEP) 0,499 

Segurança: social (SES) 0,713 

Tradição (TR) 0,808 

Conformidade: regras (COR) 0,784 

Conformidade: interpessoal (COI) 0,737 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Com relação à validade discriminante, observa-se na Tabela 17 que todos os itens 

apresentam carga fatorial mais alta em seu respectivo tipo motivacional. 

 

Tabela 17. Cargas cruzadas dos indicadores de Conservação 
Itens FAC SEP SES TR COR COI  

FAC1 0,809 0,377 0,263 0,208 0,145 0,338  

FAC2 0,805 0,485 0,318 0,340 0,280 0,323  

FAC3 0,786 0,379 0,284 0,165 0,139 0,278  

SEP1 0,257 0,642 0,361 0,214 0,219 0,139  

SEP2 0,434 0,707 0,327 0,172 0,232 0,233  

SEP3 0,404 0,765 0,304 0,341 0,371 0,361  

SES1 0,250 0,330 0,780 0,178 0,154 0,147  

SES2 0,280 0,347 0,844 0,220 0,195 0,220  

SES3 0,371 0,464 0,905 0,282 0,192 0,329  

TR1 0,316 0,302 0,199 0,907 0,360 0,237  

TR2 0,225 0,286 0,201 0,880 0,349 0,217  

TR3 0,288 0,355 0,328 0,910 0,405 0,221  

COR1 0,252 0,368 0,170 0,351 0,891 0,384  

COR2 0,169 0,321 0,163 0,315 0,859 0,257  

COR3 0,224 0,367 0,231 0,427 0,907 0,345  

COI1 0,244 0,243 0,131 0,188 0,248 0,748  

COI2 0,379 0,348 0,285 0,224 0,378 0,910  

COI3 0,367 0,330 0,295 0,230 0,327 0,907  

Fonte: Dados da pesquisa     
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No nível das variáveis latentes, nota-se que a raiz quadrada da AVE de todos os fatores 

de Conservação é maior do que a correlação com os demais fatores (ver Tabela 18), atendendo 

ao critério de Fornell-Larcker. 

 

Tabela 18. Correlações entre fatores de Conservação (*) 
Fatores COI COR FAC SEP SES TR 

COI 0,858      

COR 0,376 0,886     

FAC 0,393 0,246 0,800    

SEP 0,363 0,399 0,525 0,706   

SES 0,288 0,214 0,363 0,459 0,844  

TR 0,250 0,415 0,309 0,352 0,275 0,899 

Fonte: Dados da pesquisa    

* Raiz quadrada da AVE na diagonal    

 

Assim, os resultados apresentados nas Tabelas 17 e 18 possibilitam a afirmação de que 

há evidências de validade discriminante entre os seis tipos motivacionais de Conservação. 

 

5.2.1.4 Análise fatorial confirmatória (AFC): Autotranscendência 

O valor Autotranscendência também envolve seis tipos motivacionais: Humildade, 

Benevolência: cuidado, Benevolência: confiança, Universalismo: compromisso, 

Universalismo: natureza e Universalismo: tolerância, como se observou na análise das 

matrizes de correlações. 

Em uma primeira AFC com esse valor de segunda ordem, observou-se que o item 

HUM3 (É importante para ele estar satisfeito com o que ele tem e não querer mais) apresentava 

carga fatorial de 0,316 (AVE = 0,442, α = 0,420 e Pc = 0,675), decidindo-se por sua exclusão, 

uma vez que Henseler et al. (2009) recomendam que indicadores com cargas inferiores a 0,4 

sejam excluídos das análises. Embora Schwartz et al. (2012) tenham realizado um esforço para 

eliminar itens com redação ambígua do PVQ-RR, problema que era comum na redação dos 

itens do PVQ-40, esse item permaneceu com duas questões em sua redação. Nesse sentido, os 

participantes das entrevistas cognitivas demonstraram concordar com a frase “estar satisfeito 

com o que ele(a) tem”, enquanto discordavam da frase “e não querer mais”. Por exemplo, uma 

das participantes das entrevistas cognitivas afirmou: “- Aí também não é assim, não querer 

mais”. Logo, recomenda-se que o comportamento desse item seja avaliado em pesquisas futuras 

com o PVQ-RR, de forma a melhorar sua redação. 

Embora Hair Jr. et al. (2005) afirmem que, para a análise da confiabilidade de um 

construto, sejam necessários pelo menos três assertivas, ficando o fator Humildade com apenas 

dois indicadores, Wang e Wang (2012) defendem que a AFC pode ser conduzida com dois 
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indicadores por fator. Assim, conduziu-se uma segunda AFC para verificar os fatores de 

Autotranscendência, cujos resultados são apresentados a seguir.  

Na Tabela 19, observa-se que, apesar de Humildade apresentar alfa de Cronbach de 

0,437, todos os fatores de Autotranscendência atingiram a confiabilidade composta 

mínima recomendada de 0,7. 

 

Tabela 19. Índices de confiabilidade dos tipos motivacionais de Autotranscendência 
Fatores Alfa de Cronbach Confiabilidade Composta 

Humildade 0,437 0,765 

Benevolência: cuidado 0,792 0,878 

Benevolência: confiança 0,686 0,823 

Universalismo: compromisso 0,744 0,854 

Universalismo: natureza 0,904 0,940 

Universalismo: tolerância 0,816 0,891 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Todos os indicadores apresentaram carga fatorial superior a 0,7, exceto HUM1 (É 

importante para ele nunca pensar que ele merece mais do que os outros), com carga fatorial de 

0,647 (p = 0,000) (ver Tabela 20).  

 

Tabela 20. Cargas fatoriais dos itens de Autotranscendência 
Fatores Itens Cargas fatoriais t p 

Humildade 
HUM1 0,647 13,164 0,000 

HUM2 0,913 54,346 0,000 

Benevolência: cuidado 

BEC1 0,826 38,284 0,000 

BEC2 0,894 84,602 0,000 

BEC3 0,799 32,481 0,000 

Benevolência: confiança 

BED1 0,815 32,701 0,000 

BED2 0,802 31,951 0,000 

BED3 0,720 16,137 0,000 

Universalismo: 

compromisso 

UNC1 0,780 33,334 0,000 

UNC2 0,827 43,258 0,000 

UNC3 0,832 44,103 0,000 

Universalismo: natureza 

UNN1 0,914 71,804 0,000 

UNN2 0,915 93,568 0,000 

UINN3 0,920 106,136 0,000 

Universalismo: tolerância 

UNT1 0,851 47,296 0,000 

UNT2 0,881 64,495 0,000 

UNT3 0,832 36,477 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No nível dos fatores, verifica-se na Tabela 21 que todos atingiram AVE mínima de 0,5, 

sendo possível afirmar que os fatores de Autotranscendência apresentam evidências de 

validade convergente. 
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Tabela 21. Variância média extraída dos fatores 

de Autotranscendência 
Fatores AVE 

Humildade (HUM) 0,626 

Benevolência: cuidado (BEC) 0,707 

Benevolência: confiança (BED) 0,609 

Universalismo: compromisso (UNC) 0,661 

Universalismo: natureza (UNN) 0,839 

Universalismo: tolerância (UNT) 0,731 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No que se refere à validade discriminante, observa-se na Tabela 22 que todos os itens 

apresentam carga fatorial mais alta em seu respectivo tipo motivacional do que nos demais.  

  

Tabela 22. Cargas cruzadas dos indicadores de Autotranscendência 
Itens HUM BEC BED UNC UNN UNT 

HUM1 0,647 0,181 0,207 0,267 0,105 0,254 

HUM2 0,913 0,305 0,348 0,497 0,240 0,505 

BEC1 0,248 0,826 0,347 0,293 0,168 0,228 

BEC2 0,305 0,894 0,440 0,361 0,215 0,230 

BEC3 0,246 0,799 0,423 0,259 0,093 0,206 

BED1 0,311 0,379 0,815 0,203 0,106 0,197 

BED2 0,308 0,399 0,802 0,319 0,161 0,283 

BED3 0,219 0,345 0,720 0,130 0,058 0,099 

UNC1 0,346 0,324 0,234 0,780 0,346 0,394 

UNC2 0,493 0,251 0,211 0,827 0,319 0,408 

UNC3 0,399 0,318 0,272 0,832 0,292 0,455 

UNN1 0,231 0,185 0,127 0,352 0,914 0,211 

UNN2 0,229 0,173 0,154 0,359 0,915 0,231 

UNN3 0,187 0,170 0,123 0,364 0,920 0,240 

UNT1 0,435 0,222 0,246 0,454 0,213 0,851 

UNT2 0,419 0,238 0,214 0,448 0,233 0,881 

UNT3 0,452 0,214 0,213 0,421 0,189 0,832 

Fonte: Dados da pesquisa     

 

No nível dos construtos, a raiz quadrada da AVE de todos os fatores de 

Autotranscendência é maior do que a correlação com os demais fatores (ver Tabela 23), 

atendendo ao critério de Fornell-Larcker. Logo, é possível afirmar a existência de evidências 

de validade discriminante entre os seis tipos motivacionais de Autotranscendência. 

 

Tabela 23. Correlações entre fatores de Autotranscendência (*) 
Fatores BEC BED HUM UNC UNN UNT 

BEC 0,841      

BED 0,481 0,780     

HUM 0,319 0,364 0,791    

UNC 0,365 0,294 0,509 0,813   

UNN 0,192 0,147 0,235 0,391 0,916  

UNT 0,263 0,263 0,509 0,516 0,248 0,855 

Fonte: Dados da pesquisa    

* Raiz quadrada da AVE na diagonal    
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5.2.2 Confirmação da estrutura téorica de VP 

Para verificação da estrutura teórica de VP, algumas vezes os pesquisadores realizam o 

MDS a partir da matriz de correlações (GUTTMAN; SHOHAM, 1982; BILSKY, 2011), mas 

outras vezes o fazem diretamente a partir do banco de dados (SCHWARTZ et al., 2012). Neste 

trabalho, o MDS foi realizado das duas formas e os resultados obtidos foram os mesmos. Para 

a condução do MDS, foram considerados os resultados das AFC, excluindo o item HUM3. 

Realizou-se o MDS com os 56 itens por Torgerson, conforme Figura 13. 

Observa-se na Figura 13 que 52 itens de VP se localizam em regiões de acordo com 

seus respectivos valores de segunda ordem. O mesmo não ocorre com outros quatro itens, 

nomeadamente SES1, BEC3, BED1 e BED3. Segundo Bilsky et al. (2011), é comum que 

indicadores se localizem em outra região, o que não constitui um desvio grave em relação à 

teoria desde que não se trate de uma região oposta à esperada. Assim, seria um desvio 

significativo em relação à teoria se SES1, por exemplo, que é um valor de Conservação, 

estivesse entre os indicadores de Abertura a mudança. 

 

Figura 13. Escalonamento multidimensional 

dos 56 indicadores de VP por Torgerson 

(n = 503, Stress-1 = 0,20505) 

Figura 14. Escalonamento multidimensional 

dos 56 indicadores de VP a partir de 

configuração customizada 

(n = 503, Stress-1 = 0,20690) 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa. Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Aplicando-se a abordagem de MDS baseada em teoria, utilizando uma configuração 

inicial (SCHWARTZ; BILSKY, 1990; BILSKY et al., 2008; BILSKY et al., 2011; 

SCHWARTZ et al., 2012; TORRES et al., no prelo), o que é conhecido como MDS 

confirmatório fraco, SES1 e BEC3 se posicionam em suas respectivas regiões (ver Figura 14). 
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Apenas BED1 e BED3, valores de Autotranscendência, localizam-se na região de 

Conservação. Resultados semelhantes quanto à localização de valores de Benevolência foram 

encontrados por Schwartz et al. (2012), Schwartz e Butenko (2014) e Torres et al. (no prelo). 

Como esclarecem esses últimos autores, quando os valores de Benevolência são refinados para 

enfocar a preocupação com o bem-estar de membros do endogrupo, eles podem se aproximar 

de valores de Conservação e, até certo ponto, de Autopromoção, havendo compatibilidade 

motivacional. 

Observa-se a viabilidade de aplicação da solução customizada dos dados, tendo em vista 

que a diferença nos graus de Stress-1 entre ambas as soluções é pequena, de apenas 0,00185. 

Em outras palavras, a aplicação da configuração inicial não introduz uma distorção nos dados 

para se chegar à solução esperada se comparada à solução estimada livremente. 

Considerando não mais as variáveis, mas os tipos motivacionais, verifica-se, na 

condução do MDS por Torgerson, que18 dos 19 tipos motivacionais se situam em sua 

respectiva região de segunda ordem, com exceção de Segurança: social (SES), que se localiza 

em Autotranscendência em vez de Conservação (ver Figura 15). Vale notar que, como 

esclarecem Bilsky et al. (2011), os eixos no MDS são arbitrários e não têm um significado 

substantivo, ou seja, há valores que podem apresentar correlações mais altas com valores na 

região subjacente do que em sua própria região. Mesmo a partição pode ser feita em linhas retas 

ou curvas (BILSKY et al., 2011). 

 

Figura 15. Escalonamento multidimensional 

dos 19 tipos motivacionais por Torgerson 

(n = 503, Stress-1 = 0,16039) 

Figura 16. Escalonamento multidimensional 

dos 19 tipos motivacionais a partir de 

configuração customizada 

(n = 503, Stress-1 = 0,15959) 

  

Fonte: Dados da pesquisa. Fonte: Dados da pesquisa. 
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Quando se aplica a configuração inicial, Segurança: social (SES) passa a localizar-se 

em sua respectiva região, Conservação (ver Figura 16). A diferença entre os graus de Stress-1 

entre a solução obtida por Torgerson e pela configuração inicial é de apenas 0,0008. Dessa 

forma, pode-se afirmar que os 19 tipos motivacionais se encontram em suas respectivas 

regiões de segunda ordem.  

Todavia, observando a Figura 16, notam-se alguns desvios em relação à estrutura teórica 

proposta por Schwartz et al. (2012). O primeiro tipo de desvio, atribuído ao acaso e considerado 

de menor importância (BILSKY et al., 2011), refere-se à inversão da ordem de valores 

adjacentes. No presente estudo, isso acontece apenas entre Universalismo: natureza e 

Universalismo: tolerância. 

Um segundo tipo de desvio envolve a localização de tipos motivacionais na periferia em 

vez de lado a lado. Esse tipo de desvio, também atribuído ao acaso e considerado de menor 

importância (BILSKY et al., 2011), é o mais frequente neste estudo. Por exemplo, os valores 

de Poder: domínio e recursos localizam-se na periferia em relação ao valor Realização, o que 

já havia sido encontrado por Schwartz (1992) com o SVS e por Schwartz et al. (2001) com o 

PVQ-40. Tradição também se encontra na periferia entre os valores de Conservação, sendo que 

tal localização tem sido comum desde Schwartz (1992).  

 

Figura 17. Escalonamento multidimensional dos quatro valores 

de segunda ordem por Torgerson (n = 503, Stress-1 = 0,00000) 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os valores de Benevolência: cuidado e confiança se situam ao centro do espaço, o que 

já havia sido encontrado por Teixeira et al. (2014) com o PVQ-21 e tem sido encontrado 
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repetidamente com a utilização do PVQ-RR (SCHWARTZ et al., 2012; SCHWARTZ; 

BUTENKO, 2014; TORRES et al., no prelo). 

Por fim, foi realizado o MDS para verificar a oposição entre os quatro valores de 

segunda ordem: Abertura a mudança versus Conservação e Autopromoção versus 

Autotranscendência. Não havendo a configuração inicial para os quatro valores de segunda 

ordem, o MDS é realizado apenas por Torgerson. Como é possível observar na Figura 17, 

encontrou-se a oposição entre os valores postulada pela teoria de valores pessoais. 

Tendo verificado evidências de validade para os 19 tipos motivacionais e para a 

estrutura teórica de VP, o próximo passo consiste em, com apoio na teoria de Schwartz et al. 

(2012), encontrar evidências de validade e confiabilidade para os 19 tipos de RVP. 

 

5.2.3 Confirmação dos tipos motivacionais de RVP 

 Neste trabalho, com base em Maurino e Domenico (2012), argumenta-se que os valores 

cuja realização no ambiente organizacional é percebida pelos indivíduos são descritos de acordo 

com a teoria de valores básicos de Schwartz, neste estudo, a refinada. 

Dessa forma, decidiu-se por realizar as AFC seguindo os mesmos procedimentos 

recomendados por Cieciuch e Schwartz (2012) para valores, ou seja, separadas por valor de 

segunda ordem. Os modelos calculados de AFC podem ser vistos no Apêndice H. Apresentam-

se nesta seção os resultados de AFC de RVP, conforme segue. 

 

5.2.3.1 Análise fatorial confirmatória (AFC): RVP Abertura a mudança  

Na Tabela 24, observa-se que os tipos Autodireção de pensamento, Autodireção de ação 

e Estimulação apresentam alfa de Cronbach entre 0,603 e 0,673, o que é considerado aceitável 

em estudos exploratórios (HAIR JR. et al., 2011; GARSON, 2016). Além disso, todos os fatores 

apresentam confiabilidade composta acima de 0,7. Assim, há evidências de que todos os 

fatores de RVP Abertura a mudança são confiáveis. 

 

Tabela 24. Índices de confiabilidade de RVP Abertura a mudança 
Fatores Alfa de Cronbach Confiabilidade Composta 

Autodireção de pensamento 0,640 0,806 

Autodireção de ação 0,673 0,823 

Estimulação 0,603 0,791 

Hedonismo 0,789 0,878 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 



166 

 

 
 

Com relação à validade convergente, verifica-se na Tabela 25 que três indicadores, 

nomeadamente RSDT3, RSDA1 e RST1 (ver Apêndice E) não atingem a carga fatorial de 0,7. 

Embora isso possa prejudicar AVE, não justifica sua exclusão do QRVP, tendo em vista que a 

carga fatorial é superior a 0,4 (HENSELER et al., 2009). 

 

Tabela 25. Cargas fatoriais dos itens de RVP Abertura a mudança 
Fatores Itens Cargas fatoriais t p 

Autodireção de pensamento 

RSDT1 0,795 31,873 0,000 

RSDT2 0,825 36,792 0,000 

RSDT3 0,661 15,155 0,000 

Autodireção de ação 

RSDA1 0,690 19,979 0,000 

RSDA2 0,797 34,003 0,000 

RSDA3 0,845 49,574 0,000 

Estimulação 

RST1 0,681 20,835 0,000 

RST2 0,744 24,591 0,000 

RST3 0,812 40,090 0,000 

Hedonismo 

RHE1 0,752 25,971 0,000 

RHE2 0,885 74,572 0,000 

RHE3 0,878 67,328 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Todos os fatores atingem AVE mínima de 0,5 (ver Tabela 26), sendo possível afirmar 

que os fatores de RVP Abertura a mudança apresentam evidências de validade 

convergente. 

 

Tabela 26. Variância média extraída dos fatores 

de RVP Abertura a mudança 
Fatores AVE 

Autodireção de pensamento (SDT) 0,583 

Autodireção de ação (SDA) 0,609 

Estimulação (ST) 0,559 

Hedonismo (HE) 0,707 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quanto à validade discriminante, todos os itens têm carga fatorial mais alta em seu 

respectivo tipo motivacional do que nos outros fatores (ver Tabela 27). 

 

Tabela 27. Cargas cruzadas dos indicadores de RVP 

Abertura a mudança 
Itens SDT SDA ST HE 

RSDT1 0,795 0,479 0,426 0,361 

RSDT2 0,825 0,528 0,445 0,362 

RSDT3 0,661 0,376 0,376 0,243 

RSDA1 0,437 0,690 0,462 0,375 

RSDA2 0,490 0,797 0,474 0,393 

RSDA3 0,497 0,845 0,481 0,426 

    (continua) 
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 Itens SDT DAS ST HE 

RST1 0,389 0,442 0,681 0,438 

RST2 0,401 0,391 0,744 0,348 

RST3 0,431 0,515 0,812 0,437 

RHE1 0,371 0,369 0,414 0,752 

RHE2 0,352 0,457 0,464 0,885 

RHE3 0,357 0,457 0,502 0,878 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 No nível dos construtos, observa-se na Tabela 28 que a raiz quadrada da AVE de todos 

os fatores de RVP Abertura a mudança é maior do que a correlação com os demais fatores. 

Logo, é possível afirmar a existência de evidências de validade discriminante entre os tipos 

motivacionais de RVP Abertura a mudança. 

 

Tabela 28. Correlações entre fatores de RVP Abertura 

a mudança (*) 
Fatores HE SDA SDT ST 

HE 0,841    

SDA 0,511 0,780   

SDT 0,427 0,610 0,764  

ST 0,549 0,606 0,545 0,748 

Fonte: Dados da pesquisa. 

* Raiz quadrada da AVE na diagonal 

 

5.2.3.2 Análise fatorial confirmatória (AFC): RVP Autopromoção 

 Entre os indicadores de RVP Autopromoção, verificou-se que RAC1 (Ter ambições na 

vida) tinha carga fatorial de 0,356. Seguindo a recomendação de eliminar indicadores com 

cargas inferiores a 0,4 (HENSELER et al., 2009), decidiu-se pela exclusão do item. Assim, os 

resultados que são aqui apresentados referem-se à AFC conduzida após exclusão de RAC1. 

Observa-se na Tabela 29 que, embora Poder: recursos apresente alfa de Cronbach 

abaixo do recomendado, todos os fatores apresentam confiabilidade composta, permitindo 

afirmar a confiabilidade dos três fatores de RVP Autopromoção. 

 

Tabela 29. Índices de confiabilidade de RVP Autopromoção 
Fatores Alfa de Cronbach Confiabilidade Composta 

Realização 0,691 0,864 

Poder: domínio 0,771 0,867 

Poder: recursos 0,506 0,752 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quanto à validade convergente, o item RPOR1(Sentir-me poderoso(a) por ter dinheiro) 

apresenta carga fatorial de 0,458 (ver Tabela 30). Com carga fatorial superior a 0,4 

(HENSELER et al., 2009), o indicador é mantido. 
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Tabela 30. Cargas fatoriais dos itens de RVP Autopromoção 
Fatores Itens Cargas fatoriais t p 

Realização 
RAC2 0,906 72,095 0,000 

RAC3 0,837 33,317 0,000 

Poder: domínio 

RPOD1 0,798 27,912 0,000 

RPOD2 0,850 43,074 0,000 

RPOD3 0,834 39,877 0,000 

Poder: recursos 

RPOR1 0,458 5,922 0,000 

RPOR2 0,852 41,628 0,000 

RPOR3 0,786 23,334 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Todos os fatores atingem AVE mínima de 0,5 (ver Tabela 31), permitindo afirmar que 

os três fatores de RVP Autopromoção apresentam evidências de validade convergente. 

 

Tabela 31. Variância média extraída dos 

fatores de RVP Autopromoção 
Fatores AVE 

Realização 0,761 

Poder: domínio 0,685 

Poder: recursos 0,518 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Com relação à validade discriminante, observa-se na Tabela 32 que todos os itens têm 

carga fatorial mais alta em seu respectivo tipo motivacional do que nos outros fatores. 

 

Tabela 32. Cargas cruzadas dos 

indicadores de RVP Autopromoção 
  AC POD POR 

RAC2 0,906 0,299 0,411 

RAC3 0,837 0,260 0,296 

RPOD1 0,209 0,798 0,252 

RPOD2 0,271 0,850 0,319 

RPOD3 0,309 0,834 0,253 

RPOR1 0,259 0,084 0,458 

RPOR2 0,375 0,268 0,852 

RPOR3 0,252 0,325 0,786 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Avaliada no nível dos construtos, a Tabela 33 mostra que a raiz quadrada da AVE de 

todos os fatores de RVP Autopromoção é maior do que a correlação com os demais fatores, 

atendendo ao critério de Fornell-Larcker. Logo, há evidências de validade discriminante 

entre os tipos motivacionais de RVP Autopromoção. 
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Tabela 33. Correlações entre fatores de 

RVP Autopromoção (*) 
 AC POD POR 

AC 0,872   

POD 0,322 0,827  

POR 0,412 0,334 0,720 

Fonte: Dados da pesquisa. 

* Raiz quadrada da AVE na diagonal. 

 

5.2.3.3 Análise fatorial confirmatória (AFC): RVP Conservação 

Observa-se na Tabela 34 que os tipos Face, Segurança: pessoal, Tradição e 

Conformidade: regras apresentam alfa de Cronbach abaixo do recomendado para pesquisas 

exploratórias (HAIR JR. et al., 2011; GARSON, 2016). No entanto, isso não impede a 

continuidade das análises, tendo em vista que todos os tipos atingem confiabilidade composta 

de 0,7. Assim, pode-se afirmar que todos os fatores de RVP Conservação são confiáveis, mas 

recomenda-se observar o desempenho de tais tipos motivacionais em futuras aplicações do 

QRVP, com o intuito de verificar a necessidade de melhorias no questionário. 

 

Tabela 34. Índices de confiabilidade de RVP Conservação 
Fatores Alfa de Cronbach Confiabilidade Composta 

Face 0,499 0,748 

Segurança: pessoal 0,414 0,712 

Segurança: social 0,773 0,868 

Tradição 0,585 0,785 

Conformidade: regras 0,572 0,779 

Conformidade: interpessoal 0,698 0,833 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Com relação à validade convergente, verifica-se na Tabela 35 que, apesar de seis 

indicadores - RFAC1, RFAC3, RSEP1, RSEP3, RTR1 e RCOR1 (ver Apêndice E) - não 

alcançarem carga fatorial de 0,7, nenhum deles tem carga inferior a 0,624. Embora tais 

indicadores possam prejudicar a AVE de seus fatores, sua exclusão não é recomendada, tendo 

em vista que a carga fatorial é superior a 0,4 (HENSELER et al., 2009). Entretanto, recomenda-

se observar o comportamento desses indicadores em futuros estudos com o QRVP, para avaliar 

a necessidade de melhoria do questionário. 

 

Tabela 35. Cargas fatoriais dos itens de RVP Conservação 
Fatores Itens Cargas fatoriais t p 

Face 

RFAC1 0,624 12,473 0,000 

RFAC2 0,797 26,225 0,000 

RFAC3 0,690 16,127 0,000 

    (continua) 

     



170 

 

 
 

     

Fatores Itens Cargas fatoriais t p 

Segurança: pessoal 

RSEP1 0,646 16,052 0,000 

RSEP2 0,744 25,115 0,000 

RSEP3 0,625 12,082 0,000 

Segurança: social 

RSES1 0,745 21,272 0,000 

RSES2 0,854 46,219 0,000 

RSES3 0,884 64,763 0,000 

Tradição 

RTR1 0,652 12,930 0,000 

RTR2 0,740 17,682 0,000 

RTR3 0,825 34,919 0,000 

Conformidade: regras 

RCOR1 0,666 16,123 0,000 

RCOR2 0,777 32,368 0,000 

RCOR3 0,759 20,710 0,000 

Conformidade: interpessoal 

RCOI1 0,745 18,414 0,000 

RCOI2 0,826 36,653 0,000 

RCOI3 0,797 26,752 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ainda, verifica-se na Tabela 36 que todos os fatores de Conservação, com exceção de 

Segurança: pessoal (SEP) atingem AVE mínima de 0,5. A AVE de SEP é de 0,454, o que 

significa que o fator é capaz de explicar, em média, 45,4% da variância de seus indicadores, 

estando presente mais erro de explicação do que variância explicada (HAIR JR. et al., 2009; 

HENSELER et al., 2009).  

 

Tabela 36. Variância média extraída dos fatores 

de RVP Conservação 
Fatores AVE 

Face (FAC) 0,500 

Segurança: pessoal (SEP) 0,454 

Segurança: social (SES) 0,688 

Tradição (TR) 0,551 

Conformidade: regras (COR) 0,541 

Conformidade: interpessoal (COI) 0,624 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Além de SEP, vale notar que Face atinge a AVE mínima de 0,5, mas não maior do que 

isso, fazendo com que sua capacidade de explicação seja igual à de erro. Ainda assim, é possível 

afirmar que os fatores de RVP Conservação, com exceção de Segurança: pessoal, 

apresentam evidências de validade convergente. De qualquer forma, tendo em vista que a 

AVE de SEP não está muito abaixo da recomendada e priorizando a amplitude teórica de 

valores pessoais, decidiu-se por manter SEP entre os valores de Conservação. Vale notar que 

Popadiuk (2012), não tendo encontrado AVE mínima recomendada em um dos fatores de sua 

pesquisa, também optou por manter o fator no modelo, sob o argumento de que AVE estava 
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próxima de 0,5, considerando as significâncias estatísticas dos indicadores, por ter sido atingida 

a confiabilidade composta e pela relevância teórica.  

Quanto à validade discriminante, todos os itens têm carga fatorial mais alta em seu 

respectivo tipo motivacional do que nos outros fatores (ver Tabela 37). No nível dos construtos, 

observa-se na Tabela 38 que a raiz quadrada da AVE de todos os fatores de RVP Conservação 

é maior do que a correlação com os demais fatores. Logo, é possível afirmar a existência de 

evidências de validade discriminante entre os tipos motivacionais de RVP Conservação. 

 

Tabela 37. Cargas cruzadas dos indicadores de RVP Conservação 
  FAC SEP SES TR COR COI 

RFAC1 0,624 0,261 0,224 0,208 0,368 0,157 

RFAC2 0,797 0,398 0,150 0,305 0,397 0,360 

RFAC3 0,690 0,351 0,190 0,130 0,249 0,352 

RSEP1 0,340 0,646 0,142 0,167 0,341 0,340 

RSEP2 0,397 0,744 0,446 0,386 0,376 0,300 

RSEP3 0,211 0,625 0,059 0,234 0,332 0,360 

RSES1 0,178 0,266 0,745 0,145 0,164 0,125 

RSES2 0,234 0,330 0,854 0,238 0,193 0,178 

RSES3 0,225 0,297 0,884 0,247 0,151 0,172 

RTR1 0,248 0,267 0,227 0,652 0,266 0,233 

RTR2 0,208 0,301 0,141 0,740 0,290 0,189 

RTR3 0,234 0,334 0,200 0,825 0,272 0,187 

RCOR1 0,438 0,382 0,203 0,211 0,666 0,227 

RCOR2 0,330 0,369 0,118 0,273 0,777 0,254 

RCOR3 0,283 0,387 0,125 0,338 0,759 0,283 

RCOI1 0,325 0,337 0,122 0,219 0,261 0,745 

RCOI2 0,331 0,402 0,180 0,227 0,295 0,826 

RCOI3 0,336 0,402 0,152 0,206 0,267 0,797 

Fonte: Dados da pesquisa     

 

Tabela 38. Correlações entre fatores de RVP Conservação (*) 
 COI COR FAC SEP SES TR 

COI 0,790      

COR 0,347 0,736     

FAC 0,418 0,480 0,707    

SEP 0,483 0,518 0,481 0,674   

SES 0,193 0,204 0,258 0,361 0,830  

TR 0,275 0,373 0,311 0,407 0,258 0,742 

Fonte: Dados da pesquisa    

* Raiz quadrada da AVE na diagonal    

  

5.2.3.4 Análise fatorial confirmatória (AFC): RVP Autotranscendência 

Entre os indicadores de RVP Autotranscendência, decidiu-se pela exclusão de BEC1 

(Cuidar das pessoas que me são próximas), que apresentava carga fatorial de 0,167, e de HUM3 

(Estar satisfeito(a) com o que eu tenho e não querer mais). O item HUM3 tinha carga de 0,472, 

o que não demandaria sua eliminação das análises. No entanto, HUM3 era o item com carga 

fatorial mais baixa de RVP Humildade, que tinha AVE de 0,410, alfa de Cronbach de 0,410 e 
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confiabilidade composta de 0,666. Com o objetivo de alcançar AVE mínima de 0,5, optou-se 

pela exclusão do item, relembrando que o mesmo foi adaptado do item HUM3 do PVQ-RR, 

que também foi excluído nas análises. Vale notar que alguns participantes das entrevistas 

cognitivas demonstraram dificuldade para perceber tal item como metas em suas vidas. Um 

deles disse: - “Essa não é uma meta minha, eu vou colocar nada, mas podia excluir isso daqui” 

e, outro, - “Estou pensando se isso é uma meta para mim ou não”.  Apresentam-se os resultados 

de AFC conduzida após exclusão de BEC1 e HUM3. 

Na Tabela 39, verifica-se que RVP Humildade apresenta alfa de Cronbach abaixo do 

recomendado (HAIR JR. et al., 2011; GARSON, 2016), mas ainda assim atinge a confiabilidade 

composta recomendada, permitindo afirmar que todos os fatores de RVP Conservação 

apresentam confiabilidade. No entanto, recomenda-se observar o comportamento de RVP 

Humildade em pesquisas futuras, visando a possibilidade de melhoria do questionário. 

 

Tabela 39. Índices de confiabilidade de RVP Autotranscendência 
Fatores Alfa de Cronbach Confiabilidade Composta 

Humildade 0,249 0,716 

Benevolência: cuidado 0,676 0,861 

Benevolência: confiança 0,807 0,886 

Universalismo: compromisso 0,747 0,855 

Universalismo: natureza 0,608 0,797 

Universalismo: tolerância 0,627 0,803 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em relação à validade convergente, verifica-se na Tabela 40 que três indicadores - 

RHUM1, RUNN1 e RUNT1 (ver Apêndice E) - não alcançam a carga fatorial de 0,7, mas 

nenhum deles precisa ser excluído pois suas cargas fatoriais são superiores a 0,4 (HENSELER 

et al., 2009). 

 

Tabela 40. Cargas fatoriais dos itens de RVP Autotranscendência 
Fatores Itens Cargas fatoriais t p 

Humildade 
RHUM1 0,604 8,919 0,000 

RHUM2 0,875 30,057 0,000 

Benevolência: cuidado 
RBEC2 0,877 52,438 0,000 

RBEC3 0,861 44,437 0,000 

Benevolência: confiança 

RBED1 0,828 35,088 0,000 

RBED2 0,849 51,104 0,000 

RBED3 0,870 53,988 0,000 

Universalismo: compromisso 

RUNC1 0,754 31,723 0,000 

RUNC2 0,847 48,946 0,000 

RUNC3 0,838 52,412 0,000 

Universalismo: natureza 
RUNN1 0,594 10,830 0,000 

RUNN2 0,807 28,431 0,000 

    (continua) 
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Fatores Itens Cargas fatoriais t p 

 RUNN3 0,845 38,583 0,000 

Universalismo: tolerância 

RUNT1 0,609 14,116 0,000 

RUNT2 0,849 45,519 0,000 

RUNT3 0,807 34,487 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Com relação à AVE, verifica-se na Tabela 41 que todos os fatores de 

Autotranscendência alcançam AVE mínima de 0,5. Juntos, esses resultados permitem afirmar 

que há evidências de validade convergente para todos os fatores de RVP 

Autotranscendência. 

 

Tabela 41. Variância média extraída dos fatores 

de RVP Autotranscendência 
Fatores AVE 

Humildade (HUM) 0,565 

Benevolência: cuidado (BEC) 0,755 

Benevolência: confiança (BED) 0,721 

Universalismo: compromisso (UNC) 0,663 

Universalismo: natureza (UNN) 0,572 

Universalismo: tolerância (UNT) 0,581 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quanto à validade discriminante, todos os itens de RVP Autotranscendência têm carga 

fatorial mais alta em seu respectivo tipo motivacional do que nos outros fatores (ver Tabela 42).  

 

Tabela 42. Cargas cruzadas dos indicadores de RVP Autotranscendência 
  HUM BEC BED UNC UNN UNT  

RHUM1 0,604 0,203 0,224 0,230 0,225 0,291  

RHUM2 0,875 0,325 0,334 0,409 0,317 0,520  

RBEC2 0,279 0,877 0,488 0,439 0,375 0,330  

RBEC3 0,350 0,861 0,370 0,428 0,334 0,347  

RBED1 0,265 0,378 0,828 0,303 0,294 0,385  

RBED2 0,330 0,440 0,849 0,353 0,329 0,456  

RBED3 0,360 0,440 0,870 0,394 0,357 0,462  

RUNC1 0,263 0,371 0,255 0,754 0,427 0,224  

RUNC2 0,334 0,417 0,291 0,847 0,443 0,309  

RUNC3 0,456 0,427 0,441 0,838 0,409 0,433  

RUNN1 0,290 0,258 0,390 0,273 0,594 0,325  

RUNN2 0,225 0,290 0,184 0,421 0,807 0,237  

RUNN3 0,301 0,364 0,289 0,470 0,845 0,232  

RUNT1 0,401 0,268 0,268 0,293 0,213 0,609  

RUNT2 0,447 0,307 0,453 0,346 0,285 0,849  

RUNT3 0,436 0,312 0,434 0,294 0,299 0,807  

Fonte: Dados da pesquisa     

 

Já no nível dos construtos, observa-se que a raiz quadrada da AVE de todos os fatores 

de RVP Autotranscendência é maior do que a correlação com os demais fatores (ver Tabela 
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43). Assim, afirma-se que há evidências de validade discriminante entre os tipos 

motivacionais de RVP Autotranscendência. 

 

Tabela 43. Correlações entre fatores de RVP 

Autotranscendência (*) 
 BEC BED HUM UNC UNN UNT 

BEC 0,869      

BED 0,496 0,849     

HUM 0,361 0,378 0,752    

UNC 0,499 0,415 0,442 0,814   

UNN 0,408 0,387 0,365 0,520 0,756  

UNT 0,389 0,514 0,561 0,408 0,352 0,762 

Fonte: Dados da pesquisa    

* Raiz quadrada da AVE na diagonal    

 

Em suma, verifica-se que os 19 fatores de RVP apresentam confiabilidade e 

validade, com exceção de Segurança: pessoal, que tem a validade convergente 

comprometida. Assim, é possível encontrar apoio na teoria de valores pessoais refinada 

(SCHWARTZ et al., 2012), no que diz respeito aos 19 tipos motivacionais, para o estudo 

de RVP. A seguir, antes de passar às estatísticas descritivas de VP, RVP e IS, apresenta-se a 

análise sobre a unidimensionalidade do construto intenção de saída, medido por meio do QIS. 

 

5.2.4 Verificação da unidimensionalidade de intenção de saída 

 Como mencionado nos procedimentos metodológicos, o QIS, utilizado anteriormente 

por Lauver e Kristof-Brown (2001), foi traduzido para o português nesta pesquisa. Por meio do 

software SPSS Statisctics 20, conduziu-se a análise fatorial exploratória (AFE) para verificar 

sua unidimensionalidade, tendo componentes principais como método de extração dos dados e 

solicitando a solução não rotacionada. Hair Jr. et al. (2009) afirmam que a análise de 

componentes principais é recomendada quando a redução dos dados é o objetivo mais 

importante na AFE.  

 Para a condução da AFE, são verificadas as correlações de Pearson entre os três 

indicadores de intenção de saída, como se observa na Tabela 44; as comunalidades (entre 0,827 

e 0,884); o valor de significância do teste de esfericidade de Bartlett (p = 0,000); e, a medida 

de valores de adequação da amostra (MSA), através do teste KMO (0,746). 

Como resultado da AFE, foi encontrado um único fator com autovalor maior do que 

1, o qual explica 85,1% da variância, tendo sido verificada sua confiabilidade (α = 0,912). 

As cargas fatoriais dos itens estão na Tabela 45. 
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Tabela 44. Correlações entre os itens de intenção de saída 
 Item 1 Item 2 Item 3 

Item 1. Eu preferiria outro emprego ao que tenho agora. 1   

Item 2. Se tudo der certo, não estarei trabalhando nesta empresa 

daqui a um ano. 
0,730** 1  

Item 3. Tenho pensado seriamente em sair desta empresa. 0,789** 0,809** 1 

Fonte: Dados da pesquisa. 

**. Correlação significante no nível 0,01 (bicaudal). 

 

Tabela 45. Cargas fatoriais dos indicadores de intenção de saída 
Itens Cargas fatoriais 

Item 1. Eu preferiria outro emprego ao que tenho agora. 0,909 

Item 2. Se tudo der certo, não estarei trabalhando nesta empresa daqui a um ano. 0,917 

Item 3. Tenho pensado seriamente em sair desta empresa. 0,940 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Tendo verificado as estruturas dos construtos, apresentam-se análises descritivas das 

variáveis: VP, RVP e intenção de saída. Apresentam-se também os resultados de ANOVA para 

identificar diferenças em VP e RVP em termos de variáveis sociodemográficas e funcionais e, 

por fim, correlações entre RVP e IS. 

 

5.3 Análises descritivas 

 Os resultados das AFC de VP e RVP e da análise de componentes principais de IS 

permitem o cálculo dos seus escores. No caso de VP e RVP, visando a parcimônia do modelo, 

neste trabalho assumem-se os escores dos valores de segunda ordem, em vez dos 19 tipos 

motivacionais. Os escores são calculados pela média aritmética (HAIR et al., 2005). Para além 

dos escores, apresentam-se os resultados das ANOVA realizadas para verificar a diferença na 

importância de VP, na percepção de RVP e na IS de acordo com as variáveis sociodemográficas 

e funcionais. Por último, antes de passar às equações estruturais para verificar a influência de 

RVP em IS, apresenta-se a matriz de correlações entre RVP e IS. 

 

5.3.1 Valores pessoais 

 Verificou-se que os participantes da amostra estudada atribuíram mais 

importância à Autotranscendência, seguida por Abertura a mudança, Conservação e, por 

último, Autopromoção, conforme se observa na Tabela 46, atendendo ao objetivo específico 

1. Esse resultado é produto da realização de testes t pareados para confirmar se as diferenças 

nas posições dos valores eram estatisticamente significantes, encontrando que todas eram (p = 

0,000 para todos os pares). Nota-se que tal hierarquia de valores é semelhante à encontrada em 
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estudos anteriores, como o de Tamayo e Porto (2009)42, em amostras formadas por participantes 

brasileiros. 

  

Tabela 46. Estatísticas descritivas de valores pessoais   

Valores Médias 
Valores 

mínimos 

Valores 

máximos 

Desvios-

padrão 

Coeficiente 

de 

variação 

Médias 

de valores 

centrados 

Autotranscendência 5,03 3,35 6,00 0,512 10,2% 0,38 

Abertura a mudança 4,86 2,58 6,00 0,586 12,1% 0,20 

Conservação 4,67 2,50 5,89 0,629 13,5% 0,02 

Autopromoção 3,63 1,44 5,89 0,866 23,9% -1,02 

Fonte: Dados da pesquisa.   

Nota: Escala de 1 a 6.   

 

Já a hierarquia de valores é verificada a partir da centralização das respostas, que é 

calculada através dos desvios em relação à média de respostas por respondente. Observa-se que 

os participantes atribuem importância a Autotranscendência, Abertura a mudança e 

Conservação acima da média, enquanto atribuem importância a valores de Autopromoção 

abaixo da média (ver Tabela 46). 

No entanto, é interessante destacar que os participantes variam mais em suas respostas 

a valores de Autopromoção e Conservação do que a indicadores de Autotranscendência e 

Abertura a mudança, o que pode ser observado pelos coeficientes de variação (ver Tabela 46). 

Para verificar se as diferenças nas médias dos valores entre as variáveis 

sociodemográficas e funcionais são estatisticamente significantes, foram realizadas análises de 

variância (ANOVA), fazendo uso de valores centrados, conforme recomendado por Schwartz 

(ESS EDUNET, 2015b). Os resultados das ANOVA são apresentados na Tabela 47. 

 No presente estudo, não se verificaram diferenças na importância média dos valores 

pessoais por sexo, resultado diferente do que foi encontrado em estudos anteriores. Por 

exemplo, Schwartz et al. (2001), em amostra formada por italianos, encontraram mais 

correlações entre valores de Estimulação em participantes do sexo masculino do que do sexo 

feminino.  Schwartz (2006, 2009) e Schwartz et al. (2012) encontraram maiores correlações 

entre valores de Poder e o sexo masculino do que com o sexo feminino, o que os autores 

afirmam que pode ser explicado tanto pela psicologia evolucionária como por teorias de papéis 

                                                             
42 Dois estudos foram conduzidos mais recentemente com amostras de brasileiros (SAMBIASE et al., 2014; 

TEIXEIRA et al., 2014), sendo que o segundo utilizou amostra representativa. No entanto, tais estudos não 

apresentam a importância dos diferentes valores nem análises de diferenças por variáveis sociodemográficas ou 

funcionais. 



177 

 

 
 

sociais. Schwartz et al. (2012) observam a tendência de que homens priorizem mais valores de 

Poder: domínio do que Poder: recursos. 

 Porém, é importante destacar que Schwartz (2006, 2009) e Schwartz et al. (2001, 2012) 

fizeram esse tipo de análise por correlações e não por análise de variância (ANOVA), ou seja, 

não verificaram a presença de diferenças estatisticamente significantes entre os sexos, sendo a 

mesma observação para as demais variáveis sociodemográficas. 

Já Tamayo e Porto (2009), utilizando ANOVA, encontraram evidências de que homens 

dão mais importância a valores de Autopromoção do que mulheres, enquanto essas atribuíriam 

mais importância a valores de Autotranscendência (TAMAYO; PORTO, 2009). Por sua vez, 

Tamayo e Schwartz (1993) não encontraram diferenças entre homens e mulheres com relação 

à prioridade de valores de Autopromoção e Schwartz e Butenko, em amostra formada por 

russos, encontraram o oposto, isto é, que mulheres demonstraram priorizar mais valores de 

Poder do que homens.  

 

Tabela 47. Comparação de médias de VP de acordo com variáveis socio-demográficas e 

funcionais 

Variável 

Abertura a 

mudança 
Autopromoção Conservação 

Autotrans-

cendência 

F p F p F p F p 

Sexo 0,077 0,781 0,361 0,548 0,013 0,908 0,256 0,613 

Idade* 4,520 0,004 7,655 0,000 9,191 0,000 2,308 0,076 

Estado civil 6,136 0,014 2,230 0,136 10,756 0,001 0,017 0,895 

Escolaridade 0,276 0,600 0,472 0,492 1,331 0,249 0,023 0,880 

Dependentes 5,335 0,021 5,047 0,025 9,964 0,002 0,713 0,399 

Tempo na organização 15,798 0,000 1,753 0,186 18,232 0,000 0,020 0,887 

Tipo de contrato* 1,238 0,294 3,223 0,013 0,728 0,573 1,742 0,139 

Tipo de cargo 1,183 0,277 1,357 0,245 0,797 0,372 0,772 0,380 

Setor de atividade da empresa 0,130 0,719 0,233 0,629 0,763 0,383 1,470 0,226 

Tipo de atividade econômica 

da empresa 
0,406 0,524 0,724 0,395 2,212 0,138 2,210 0,138 

Tamanho da empresa 0,001 0,978 0,831 0,362 0,012 0,913 1,268 0,261 

Fonte: Dados da pesquisa. 

* Utilização de média harmônica, devido a tamanhos de grupos desiguais. 

 

 Observa-se que, na amostra estudada, enquanto 70,2% dos homens (n = 139) eram 

gestores, 75,7% das mulheres (n = 231) ocupavam cargo de gestão. Essa particularidade da 

amostra pode explicar a ausência de diferenças entre homens e mulheres no que tange a valores 

de Autopromoção. Assim, é aconselhável que futuros estudos continuem buscando evidências 

de diferenças em VP em termos de sexo. 

 Quanto à idade, observa-se que participantes mais jovens, entre 18 e 29 anos e entre 30 

e 39 anos valorizam Abertura a mudança mais do que participantes entre 40 e 49 anos (médias 

centradas de 0,29, 0,24 e 0,07, respectivamente). Com relação ao valor Autopromoção, cuja 
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valorização está abaixo da média dos valores dos participantes em todas as faixas etárias, 

verifica-se que participantes mais velhos, entre 40 e 49 anos valorizam ainda menos do que 

participantes entre 18 e 29 anos (as médias centradas são de -1,23 e -0,78, respectivamente). O 

mesmo é observado entre participantes acima de 50 anos (média centrada -1,16) e participantes 

entre 18 e 29 anos. 

 Já em relação à Conservação, verifica-se que participantes mais jovens, entre 18 e 29 

anos, a valorizam menos do que os mais velhos, entre 40 e 49 anos e acima de 50 (médias 

centradas de -0,96, 0,15 e 0,14, respectivamente), e participantes entre 40 e 49 anos a valorizam 

mais do que participantes entre 30 e 39 anos (médias centradas 0,14 e -0,19, respectivamente). 

Os resultados encontrados no presente estudo, no que diz respeito aos valores de 

Abertura a mudança, Autopromoção e Conservação, estão de acordo com o que havia sido 

proposto teoricamente e encontrado em estudos anteriores. Por exemplo, Schwartz et al. (2001) 

e Schwartz (2006, 2009) encontraram correlações positivas entre idade e valores de 

Conservação e negativas entre idade e valores de Autopromoção e de Abertura a mudança. No 

entanto, como as faixas etárias no presente estudo tinham tamanhos desiguais, deve-se olhar 

para tais resultados com cautela, uma vez que as soluções das ANOVA, tendo sido baseadas 

em médias harmônicas, podem levar a erro Tipo I, ou seja, a dizer que existe uma diferença 

quando, de fato, não é o caso (HAIR JR. et al., 2009). Embora tenha-se tentado reagrupar os 

participantes em outras faixas etárias, não foi possível encontrar uma solução que não utilizasse 

média harmônica. 

 Em estado civil, os tamanhos dos grupos também eram desiguais. Para alcançar uma 

solução sem utilização de médias harmônicas, consideraram-se apenas participantes solteiros 

(n = 212) e casados (n = 225). Solteiros valorizam mais Abertura a mudança (média centrada 

de 0,25) do que casados (média centrada de 0,13) e dão menos valor à Conservação do que 

casados (médias centradas de -0,37 e 0,09, respectivamente). Estudos anteriores (SCHWARTZ 

et al., 2001; SCHWARTZ, 2006, 2009) relatam relações na mesma direção entre estado civil e 

valores de Autopromoção e Autotranscendência, mas não foram encontrados estudos para 

comparar os resultados em termos de valores de Abertura a mudança e Conservação. 

Com escolaridade, excluíram-se os participantes sem ensino superior completo (n = 80), 

para evitar o uso de média harmônica. As ANOVA não apontaram diferenças estatisticamente 

significante entre participantes com ensino superior completo (n = 151) e pós-graduação 

completa (n = 272). Embora seja esperado que indivíduos com maior nível de escolaridade 

atribuam maior importância a valores de Abertura a mudança (SCHWARTZ et al., 2001), a 
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amostra do presente estudo não permitiu comparar diferenças entre indivíduos com níveis de 

escolaridade mais baixos. 

Observa-se que participantes sem dependentes valorizam mais Abertura a mudança do 

que aqueles com dependentes (médias centradas de 0,25 e 0,15). O oposto também é observado, 

ou seja, participantes sem dependentes valorizam Conservação menos do que participantes com 

dependentes (médias centradas de -0,03 e 0,19, respectivamente). Ambos os grupos atribuíram 

menos importância a valores de Autopromoção do que a média atribuída ao conjunto de seus 

valores, mas participantes com dependentes valorizam ainda menos Autopromoção se 

comparados a participantes com dependentes (médias centradas de -1,10 e -0,96, 

respectivamente). Tal resultado está de acordo com o que foi exposto por Schwartz et al. (2001) 

e por Schwartz (2006, 2009), quando os autores afirmam que indivíduos que têm filhos dão 

menos importância a valores de Autopromoção e mais a valores de Autotranscendência - 

embora, no presente estudo, não tenha sido encontrada diferença estatisticamente significante 

em Autotranscendência. 

 Passando às variáveis funcionais, com relação ao tempo na organização, as ANOVA 

mais uma vez resultaram em soluções com utilização de médias harmônicas. Para trabalhar com 

soluções que pudessem assegurar a probabilidade de não ocorrência de erro Tipo I, optou-se 

por excluir os participantes com menos de um ano na organização (n = 88) e agrupar os que 

tinham entre 6 e 10 anos (n = 94) e aqueles com mais de 11 anos (n = 91) na empresa. Assim, 

só foi possível comparar as médias entre dois grupos: participantes entre 1 e 5 anos de 

organização (n = 230) e aqueles com mais de 6 anos (n = 185). Verifica-se que os que estão 

entre 1 e 5 anos na organização valorizam mais Abertura a mudança do que os com mais de 6 

anos (médias centradas de 0,26 e 0,07, respectivamente). Participantes entre 1 e 5 anos na 

organização dão menos importância a Conservação do que os com mais de 6 anos (médias 

centradas de -0,03 e 0,14, respectivamente). 

Em relação ao tipo de contrato, entendendo-se que não faria sentido reagrupar os 

participantes, optou-se por apresentar os resultados das ANOVA com médias harmônicas, 

advertindo-se, no entanto, que não há garantia do erro Tipo I. Observa-se que todos os grupos 

atribuíram menos importância a Autopromoção em comparação com a média do conjunto de 

seus valores, mas servidores públicos e sócios-proprietários valorizam ainda menos do que 

estagiários/trainees (médias centradas de -1,16, -1,14 e -0,57, respectivamente. Ora, de certa 

forma, tal resultado pode ser compreendido com base em Schwartz et al. (2001) e em Schwartz 

(2006, 2009), os quais afirmam que indivíduos que alcançam posições mais estáveis passam a 
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atribuir menos importância a valores de Autopromoção. Assim como pode-se pensar que 

socios-proprietários e servidores públicos encontram certo grau de estabilidade no mercado de 

trabalho, também é possível supor que estagiários/trainees estão em busca de alcançar uma 

posição efetiva nas empresas. Por fim, não foram observadas diferenças estatisticamente 

significantes entre tipos de cargo, gerencial e não gerencial. 

Com relação ao setor de atividade da empresa, os tamanhos dos grupos também eram 

desiguais. Para que fosse possível calcular as ANOVA sem base em médias harmônicas, 

eliminaram-se os participantes que trabalhavam em organizações não governamentais, 

empresas de economia mista e sindicatos (n = 25). Assim, as ANOVA foram feitas entre aqueles 

que trabalham no setor privado (n = 369) e os que trabalham no setor público (n=109), não 

sendo encontradas diferenças significativas, resultado que vai de encontro ao senso comum que 

propaga, por exemplo, que servidores públicos valorizariam mais estabilidade. Tampouco 

foram encontradas diferenças significativas entre grupos por tipo de atividade econômica ou 

por tamanho da empresa. 

 

5.3.2 Realização de Valores Pessoais no ambiente organizacional 

 Com relação à RVP, observa-se que os participantes da amostra perceberam 

realizar, no ambiente organizacional, mais os valores de Autotranscendência, seguida por 

Abertura a mudança, Conservação e, por último, Autopromoção (ver Tabela 48) atendendo 

ao objetivo específico 2. A condução de testes t pareados conclui que todas as diferenças nas 

posições de realização dos diferentes valores são estatisticamente significantes (p < 0,05 para 

todos os pares). É interessante notar que, na amostra estudada, a ordem em que percebem 

realizar seus valores no ambiente organizacional é a mesma em que dão importância aos 

valores.  

 

Tabela 48. Estatísticas descritivas de RVP   

RVP Médias 
Valores 

mínimos 

Valores 

máximos 

Desvios-

padrão 

Coeficiente 

de 

variação 

Médias 

de RVP 

centrados 

Autotranscendência 4,41 2,25 5,81 0,594 13,5% 0,18 

Abertura a mudança 4,35 2,17 6,00 0,670 15,4% 0,13 

Conservação 4,27 2,17 5,89 0,548 12,8% 0,04 

Autopromoção 3,57 1,25 5,38 0,676 18,9% -0,66 

Fonte: Dados da pesquisa.   

Nota: Escala de 1 a 6.   

 

 Tem sido comum nas pesquisas encontrar RVP Autotranscendência na primeira posição 

e RVP Autopromoção, na última. Maurino e Domenico (2012) encontraram tais posições de 
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RVP entre funcionários de empresas prestadoras de serviços financeiros e de tecnologia, mas, 

diferente do presente estudo, RVP Conservação em segundo lugar e RVP Abertura a mudança, 

em terceiro. Dutra (2014), em estudo cuja amostra era formada por pessoas que trabalhavam 

sob o regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) no Brasil, encontrou a mesma ordem 

desta pesquisa para RVP nos quatro tipos motivacionais. No entanto, Dutra e Domenico (2014) 

encontraram, entre trabalhadores de empresa de consultoria, RVP Autotranscendência em 

último lugar, RVP Abertura a mudança em primeiro e, como Maurino e Domenico (2012), 

Conservação em segundo e Autopromoção em terceiro. Dessa forma, considerando as poucas 

pesquisas desenvolvidas até o momento sobre RVP, pode-se afirmar a importância do contexto 

para RVP. Por exemplo, é compreensível que a percepção de RVP Conservação ocupe um dos 

primeiros lugares entre funcionários do setor financeiro, tendo em vista que se trata de um setor 

altamente regulado, com mecanismos para registrar cada operação que é realizada. Ao 

contrário, também é compreensível que RVP Abertura a mudança apareça em primeiro lugar 

em uma empresa de consultoria, que atua justamente com projetos visando facilitar a mudança 

organizacional. 

Ao olhar para a percepção média de RVP de cada um dos quatro valores de segunda 

ordem tendo em consideração a média de percepção de RVP dos quatro em conjunto – vide as 

médias de RVP centrados na Tabela 48, observa-se que os participantes perceberam realizar os 

valores de Autotranscendência, Abertura a mudança e Conservação, no ambiente 

organizacional, acima da média de sua percepção de RVP. Entretanto, a percepção média de 

RVP Autopromoção está abaixo da média da percepção de RVP como um todo. No entanto, 

observa-se que há maior variação nas respostas dos participantes a RVP Autopromoção em 

comparação com a percepção de realização de outros valores. 

 Assim como foi feito com VP, buscou-se identificar diferenças nas médias de percepção 

de RVP entre as variáveis sociodemográficas e funcionais por meio de ANOVA. Os resultados 

podem ser observados na Tabela 49. 

Homens percebem realizar mais valores de Autopromoção do que mulheres (médias de 

4,44 e 4,29, respectivamente). O mesmo acontece com RVP Abertura a mudança cuja média 

dos homens é de 3,64 e das mulheres, 3,52.  

Ora, poder-se-ia argumentar que, nos dias atuais, os homens ainda ocupam mais cargos 

gerenciais do que as mulheres, o que facilitaria a realização de valores de Autopromoção, como 

é o caso de Poder: domínio e Poder: recursos, no ambiente organizacional. Tal argumento pode 

ser mais arriscado no que diz respeito a realização de valores de Abertura a mudança. Por um 
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lado, poder-se-ia argumentar que, ao ocupar cargos mais altos, o indivíduo é capaz de realizar 

mais valores de Autodireção de pensamento e de ação, de Estimulação e de Hedonismo, mas 

não é impossível pensar que, mesmo em cargos mais baixos, o indivíduo pode pensar por si 

mesmo, decidir como realizará suas tarefas no dia a dia, ter diversidade de experiências e 

entreter-se, com exceção daqueles que trabalham em linhas de produção ou em operações de 

telemarketing, por exemplo. Desse modo, nota-se a importância do estudo de RVP em contextos 

específicos, o que permite uma melhor compreensão do fenômeno. 

No entanto, como foi mencionado na seção 5.3.1, a proporção de mulheres gestoras é 

maior do que a de homens gestores na amostra deste estudo. Assim, supõe-se que, ainda que 

ocupem funções de gestão, as mulheres ainda percebem menos oportunidade de realização de 

valores de Autopromoção e Abertura a mudança, no ambiente organizacional, do que os 

homens. 

  

Tabela 49. Comparação de médias de RVP de acordo com variáveis socio-demográficas e 

funcionais 

Variável 

Abertura a 

mudança 
Autopromoção Conservação 

Autotrans-

cendência 

F p F p F p F p 

Sexo 6,261 0,013 4,072 0,044 1,665 0,198 2,707 0,101 

Idade* 0,808 0,490 0,431 0,731 1,518 0,209 1,571 0,195 

Estado civil 1,450 0,229 1,074 0,301 1,361 0,244 0,182 0,670 

Escolaridade 2,565 0,110 3,901 0,049 0,183 0,669 1,092 0,297 

Dependentes 2,607 0,107 0,005 0,944 1,337 0,248 0,228 0,633 

Tempo na organização* 0,009 0,926 1,211 0,272 0,074 0,786 1,811 0,179 

Tipo de contrato* 9,039 0,000 4,099 0,003 1,778 0,132 2,860 0,023 

Tipo de cargo 0,004 0,952 23,464 0,000 0,026 0,871 0,874 0,350 

Setor de atividade da empresa 1,320 0,251 3,423 0,065 0,000 0,999 2,302 0,130 

Tipo de atividade econômica 

da empresa 
1,119 0,291 0,203 0,652 0,093 0,761 0,484 0,487 

Tamanho da empresa 5,085 0,025 2,593 0,108 0,534 0,465 2,652 0,104 

Fonte: Dados da pesquisa. 

* Utilização de média harmônica, devido a tamanhos de grupos desiguais. 

 

As diferenças nas médias entre grupos com faixas etárias diferentes não são 

estatisticamente significantes para nenhum dos valores, porém, relembra-se que se deve olhar 

para tal resultado com cautela, tendo em vista que as soluções das ANOVA se basearam em 

médias harmônicas. Com relação ao estado civil, a fim de realizar o cálculo com grupos mais 

equilibrados em termos de tamanho, foram analisadas apenas as diferenças entre solteiros e 

casados, não tendo sido encontradas diferenças estatisticamente significantes. O fato de ter ou 

não dependentes tampouco gerou diferenças estatisticamente significantes na percepção de 

RVP. 
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Para considerar o nível de escolaridade, fez-se necessário excluir os participantes que 

não tinham ensino superior completo (n = 80) das análises. Os participantes com pós-graduação 

completa (n = 272) perceberam realizar mais os valores de Autopromoção do que aqueles com 

ensino superior completo e sem pós-graduação. A média dos primeiros foi de 3,64 e, dos 

segundos, 3,50. Ora, apesar de a amostra do presente estudo seja composta de participantes com 

nível de escolaridade elevado, é possível pensar, observando que anúncios de emprego para 

posições gerenciais requerem, impreterivelmente, algum tipo de pós-graduação, que os 

participantes com pós-graduação completa ocupam posições gerenciais, o que facilitaria a 

percepção de realização de valores de Autopromoção. 

No entanto, no presente estudo, os participantes que não ocupavam cargo gerencial 

perceberam mais a realização de valores de Autopromoção do que os que ocupavam (médias 

de 3,80 e 3,48, respectivamente). Ao contrário dos resultados encontrados aqui, Dutra (2014), 

estudando uma amostra de profissionais que trabalham no Brasil sob o regime CLT, encontrou 

o oposto, ou seja, que gestores percebem mais a realização de valores de Autopromoção do que 

não gestores. Além desses, o estudo de Dutra (2014) apresentou evidências de que gestores 

percebem realizar mais valores de Autotranscendência do que não gestores, o que não foi 

encontrado na presente pesquisa. Assim, é interessante acompanhar as diferenças em RVP 

referentes aos níveis de escolaridade e de cargo em estudos futuros. 

Quanto ao tempo na organização, compararam-se as diferenças nas médias dos 

participantes que estão na empresa entre 1 e 5 anos e aqueles que estão há pelo menos 6 anos. 

Seguindo os raciocínios de Schneider (1987), para quem o ambiente é função dos indivíduos 

que o compõem e de Maurino e Domenico (2012), para quem os indivíduos que percebem 

realizar os seus valores pessoais no ambiente organizacional são aqueles que permanecem no 

ambiente e, portanto, que o compõem, poder-se-ia pensar que aqueles que estão há mais tempo 

na organização perceberiam realizar mais valores pessoais no ambiente organizacional do que 

aqueles que estão há menos tempo.  No entanto, não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significantes na percepção de RVP por tempo de organização – embora seja 

necessário notar que tal resultado pode ser devido ao fato de que a amostra utilizada neste estudo 

não permitiu a comparação de respostas de indivíduos com pouco tempo de casa (por exemplo, 

até um ano) com as de participantes com mais tempo de casa (por exemplo, acima dez anos). 

Com relação ao tipo de contrato, foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas em RVP Abertura a mudança e Autopromoção. No entanto, relembra-se que, 

tendo em vista os tamanhos desiguais dos grupos, tais resultados foram obtidos por médias 
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harmônicas, não sendo garantido o erro Tipo I. Sócios-proprietários perceberam realizar mais 

Abertura a mudança do que aqueles contratados pela CLT (médias de 4,67 e 4,22, 

respectivamente) e do que os cooperados ou profissionais que emitem nota fiscal como pessoa 

jurídica (média, 4,57), o que pode ser compreendido pela demanda que sócios-proprietários 

enfrentam para a sobrevivência da empresa, sendo necessária adaptação constante às mudanças 

no mercado. Além disso, sócios-proprietários também perceberam realizar mais valores de 

Autopromoção do que aqueles contratados pela CLT (médias de 3,80 e 3,51, respectivamente), 

o que também pode ser compreendido pelo fato de que eles, de fato, gerem pessoas e recursos. 

Com relação ao setor de atividade da empresa, não houve diferenças significativas. Já 

no que diz respeito ao tamanho da empresa, participantes que trabalham em microempresas e 

empresas pequenas e médias perceberam realizar mais valores de Abertura a mudança do que 

os que trabalham em empresas grandes (médias de 4,44 e 4,30, respectivamente). É possível 

argumentar que as grandes empresas possuem políticas e processos formalizados, o que daria 

menos margem para a percepção de realização de valores de Abertura a mudança se 

comparadas às micro, pequenas e médias empresas (MPE). Ainda que se argumente, por outro 

lado, que MPE adotam processos de decisão mais centralizados, os empregados estão mais 

próximos, podendo interagir com a gestão de topo, se comparados aos empregados de empresas 

grandes, nas quais decisões são, por vezes, tomadas nas matrizes localizadas em outros países, 

sendo comunicadas e devendo ser implementadas no Brasil. 

Pode-se pensar que seria interessante comparar as diferenças observadas no presente 

estudo, o qual volta-se para um único componente de compatibilidade P-O percebida, RVP, 

com as diferenças encontradas em estudos anteriores nos quais compatibilidade P-O foi 

operacionalizada de outras formas, ainda que mensurada de forma direta, acaba por ser algo 

com pouco ou nenhum significado. Por exemplo, o que se pode compreender ao comparar os 

resultados encontrados por Boon et al. (2011), de que gestores percebem maior compatibilidade 

P-O do que não gestores, com as evidências encontradas no presente estudo, de que indivíduos 

que não ocupam cargo gerencial percebem maior realização de valores de Autopromoção do 

que os que ocupam?  

Frente à dificuldade ou mesmo à impossibilidade de se extrair significado de tal 

comparação, as evidências observadas no presente estudo foram confrontadas com aquelas 

encontradas por Dutra (2014), tendo sido, entre os estudos conduzidos anteriormente sobre 
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RVP, o único que utilizou ANOVA43. No estudo de Dutra, apenas as diferenças entre gestores 

e não gestores no que diz respeito à percepção de RVP de Abertura a mudança e Autopromoção 

foram estatisticamente significativas. 

 

5.3.3 Intenção de saída 

 Quanto à IS, observa-se que os participantes da amostra utilizaram os cinco pontos da 

escala de resposta, apresentando o valor médio de intenção de saída de 2,81 (ver Tabela 50), 

atendendo ao objetivo específico 3. 

 

Tabela 50. Estatísticas descritivas de intenção de saída 

 Média 
Valor 

mínimo 

Valor 

máximo 

Desvio-

padrão 

Coeficiente 

de variação 

Intenção de saída 2,81 1,00 5,00 1,26738 45,1% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Nota: Escala de 1 a 5. 

 

Lembrando que o QIS utiliza escala Likert com cinco pontos, com as respostas variando 

entre discordo fortemente e concordo fortemente, a resposta média está abaixo do ponto 

intermediário da escala, que é 3 (“nem discordo nem concordo”). No entanto, observa-se que 

as respostas dos participantes a intenção de saída variam bastante, apresentando coeficiente de 

variação de 45,1% (ver Tabela 50). 

 Olhando com mais detalhe, no nível dos indicadores, a assertiva que representa o 

componente afetivo de intenção de saída é a que tem a média mais alta (2,87), seguida pela que 

representa o componente cognitivo (2,80) e, por último, o componente comportamental (2,76) 

(ver Tabela 51). 

  

Tabela 51. Estatísticas descritivas de intenção de saída (nível dos indicadores)  

Indicadores Médias 
Valores 

mínimos 

Valores 

máximos 

Desvios-

padrão 

Coeficiente 

de 

variação 

Eu preferiria outro emprego ao que tenho 

agora. 
2,87 1,0 5,0 1,287 44,8% 

Se tudo der certo, não estarei trabalhando 

nesta empresa daqui a um ano. 
2,76 1,0 5,0 1,392 50,4% 

Tenho pensado seriamente em sair desta 

empresa. 
2,80 1,00 5,00 1,440 51,4% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Nota: Escala de 1 a 5. 

 

                                                             
43 Com exceção de trabalhos de conclusão de cursos de graduação que não são aqui considerados, devido a 

questões como tamanho de amostra. 
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Foram realizados testes t pareados, e verificou-se que somente a diferença entre o 

componente afetivo e o comportamental é estatisticamente significante (p = 0,017), permitindo 

afirmar que os participantes desta pesquisa, em média reportam ter vontade de sair da 

empresa em que trabalham mais do que iniciam comportamentos para que isso aconteça, 

embora a variação em suas respostas seja grande. 

É possível que outras variáveis envolvidas no processo de saída da organização, sobre 

as quais discorreu-se nas seções 2.1.3 e 2.1.4, contribuam para a explicação de por que os 

indivíduos reportam mais o componente afetivo de intenção de saída, demonstrando querer sair 

da organização, do que terem iniciado ações para, de fato, deixá-la. Embora alguns gestores 

possam pensar, então, que a intenção de saída é um problema com baixa gravidade e que, 

portanto, não demanda sua atenção, nesse trabalho discorda-se. Primeiro, porque a intenção de 

saída, como foi visto neste trabalho, é o preditor mais forte da saída da organização (MOBLEY 

et al., 1979; MITCHEL, 1981; O’REILLY et al., 1981; MICHAELS; SPECTOR, 1982; 

STEEL; OVALLE II, 1984; LEE; MOWDAY, 1987; CAMPION, 1991; MAERTZ JR. et al., 

1993; BRIGHAM et al., 2007; ALLISEY et al., 2014; CESÁRIO; FEIJÃO, 2014). Segundo, 

porque, como foi visto pelos coeficientes de variação, as respostas dos indivíduos apresentam 

grande variação. Terceiro, porque, tomando-se por base resultados de estudos em 

comprometimento organizacional, tem-se conhecimento de consequências negativas para a 

organização, como a baixa motivação e o baixo desempenho, quando os funcionários 

permanecem nela por razões calculativas (SIQUEIRA; GOMIDE JR., 2014). 

 A seguir, apresentam-se as correlações entre RVP e IS para, depois, verificar a 

influência de RVP em IS. 

 

5.4 Correlações entre Realização de Valores Pessoais no ambiente organizacional e 

Intenção de saída 

 Observa-se na Tabela 52 que os diferentes tipos de RVP apresentam correlações 

positivas entre si, sendo que a correlação entre RVP Conservação e RVP Autotranscendência 

é alta, as correlações entre RVP Abertura a mudança e os demais tipos de RVP são moderadas, 

bem como as correlações de RVP Autopromoção com RVP Conservação e 

Autotranscendência. 

Nota-se que as correlações entre os quatro tipos de RVP e intenção de saída são 

negativas, pequenas e médias, mas definidas, de acordo com os parâmetros apresentados por 
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Cohen (1977)44. Assim, é possível afirmar a relação negativa entre RVP e intenção de saída, 

ou seja, quanto mais os indivíduos percebem realizar seus valores pessoais no ambiente 

organizacional, menos têm intenção de deixar aquele ambiente. RVP Abertura a mudança é o 

tipo que apresenta a correlação mais forte com IS, seguido por RVP Autopromoção. A seguir, 

apresentam-se os resultados do modelo de equações estruturais, de forma a observar a influência 

de RVP em IS. 

 

Tabela 52. Correlações entre RVP e IS 

 Média 
Desvio-

padrão 
RVP AM RVP AP RVP CO RVP AT IS 

RVP Abertura a mudança (AM) 4,35 0,670 0,820     

RVP Autopromoção (AP) 3,57 0,676 ,661** 0,606    

RVP Conservação (CO) 4,27 0,548 ,605** ,499** 0,725   

RVP Autotranscendência (AT) 4,41 0,594 ,660** ,474** ,766** 0,800  

Intenção de saída (IS) 2,81 1,267 -,372** -,325** -,226** -,248** 0,912 

Fonte: Dados da pesquisa. 

* Coeficientes de confiabilidade interna (α de Cronbach) na diagonal 

** Correlação significante no nível 0,001 (bicaudal) 

 

 

5.5 Influência de Realização de Valores Pessoais no ambiente organizacional em intenção 

de saída 

O modelo estrutural estimado por meio do software Smart-PLS 3.2.3 pode ser observado 

na Figura 27 (ver apêndice I). Avalia-se a multicolinearidade dos construtos por meio dos 

fatores de inflação de variância (VIF), sendo que modelos com bom ajuste apresentam valores 

de VIF ≤ 4,0 (GARSON, 2016). Hair Jr. et al. (2009) e Garson (2016) esclarecem que existe 

multicolinearidade quando as variáveis exógenas (independentes) são altamente 

correlacionadas. Nesta pesquisa, sendo o maior valor de VIF de 2,777, verificou-se bom ajuste 

do modelo no que diz respeito à multicolinearidade (ver Tabela 53). 

 

Tabela 53. Análise das multicolinearidades das 

variáveis exógenas 

Variáveis latentes VIF 

RVP Abertura a mudança 2,542 

RVP Autopromoção 1,929 

RVP Autotranscendência 2,917 

RVP Conservação 2,777 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

                                                             
44 Correlações acima de ±0,1 são pequenas, de ±0,3 são médias e de ±0,5 são altas (COHEN, 1977). 
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Observam-se, na Tabela 54, os coeficientes de regressão padronizados (β) e, por meio 

de bootstrapping, suas respectivas significâncias estatísticas. Sendo um coeficiente 

padronizado, β permite comparar diretamente os poderes relativos de explicação de cada 

variável exógena na variável endógena (HAIR et al., 2009; HENSELER et al., 2009). Nesta 

pesquisa, os caminhos estruturais entre RVP Abertura a mudança e IS e entre RVP 

Autopromoção e IS são estatisticamente significantes e ambos negativos, oferecendo 

evidências que suportam as hipóteses H1a e H1b. Já os caminhos estruturais entre RVP 

Conservação e IS e entre RVP Autotranscendência e IS não são estatisticamente significativos, 

não havendo evidências para suportar as hipóteses H1c e H1d
45. O poder de explicação de 

RVP Abertura a mudança (-0,282) é maior em relação ao de RVP Autopromoção (-0,174). Em 

resumo, respondendo ao problema de pesquisa e atendendo ao seu objetivo geral, 

encontram-se evidências empíricas de que, na amostra pesquisada, quanto mais os 

indivíduos percebem realizar valores de Abertura a mudança e de Autopromoção no 

ambiente organizacional, menos apresentam intenção de sair da organização em que 

trabalham. 

 

Tabela 54. Caminhos estruturais entre RVP e IS 

Variáveis latentes β t p 

RVP Abertura a mudança -0,282 3,844 0,000 

RVP Autopromoção -0,174 2,782 0,006 

RVP Autotranscendência 0,033 0,426 0,670 

RVP Conservação 0,007 0,092 0,927 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

Nos dias atuais, tendo em vista a emergência de novas relações de trabalho, não é difícil 

entender a influência da percepção de RVP Abertura a mudança sobre intenção de saída. Por 

exemplo, Balassiano e Costa (2013) relatam estratégias adotadas pelas organizações para 

reduzir o número de postos de trabalho, tais como reengenharia, terceirização, fusões e 

aquisições, contratação de prestadores de serviços etc. Por consequência, as relações entre 

empresa e empregados se tornam mais frias e menos leais e a carreira do profissional deixa de 

estar “colada” à organização, passando a se colocar a ênfase na empregabilidade. Nesse 

contexto, o indivíduo vê e utiliza a empresa em que trabalha como fonte de aprendizado e 

                                                             
45 Observa-se que as correlações entre RVP Conservação e entre RVP Autrotranscendência e intenção de saída 

são pequenas e, portanto, definidas (COHEN, 1977; HAIR JR. et al., 2005), oferecendo suporte fraco ou parcial 

para as hipóteses H1c e H1d. 
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crescimento profissional e, terminadas as possibilidades de adquirir novos conhecimentos, 

passa a procurar outra fonte de aprendizado, ou seja, outra organização para trabalhar. 

Tal fenômeno pode ser particularmente relevante tendo em consideração as 

características sociodemográficas e funcionais da amostra do presente estudo. Ora, 42,1% dos 

participantes eram solteiros e, ainda que 44,7% fossem casados, 53,3% declararam não ter 

ninguém que dependesse financeiramente deles, o que permite supor que os participantes 

tinham mais disponibilidade para arriscarem-se, mudando de emprego. Além disso, enquanto 

54,1% dos participantes têm pós-graduação completa, outros 30% têm ensino superior 

completo.  

Embora o presente estudo se concentre nos valores de segunda ordem, verificou-se as 

percepções de realização de valores de Autodireção de pensamento, Estimulação e Realização 

exerceram influência em intenção de saída (ver Tabela 55). 

 

Tabela 55. Caminhos estruturais entre tipos 

motivacionais de RVP e IS 

Variáveis latentes β t p 

Autodireção de pensamento -0,117 2,179 0,043 

Estimulação -0,158 2,410 0,018 

Realização -0,219 3,608 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa  

 

Enquanto Autodireção de pensamento e Estimulação são valores de Abertura a 

mudança, Realização é um valor de Autopromoção, relembrando que na teoria de Schwartz 

(1992), Realização diz respeito ao reconhecimento pelo desempenho de acordo com padrões 

reconhecidos socialmente. Ramos (2006) observa que a educação superior promove não só o 

desenvolvimento de habilidades técnicas e do conhecimento teórico subjacente à tais 

habilidades, mas também o desenvolvimento de uma dimensão moral, ou seja, do tipo de pessoa 

que o profissional deve ser para que seja aceito e reconhecido por seus pares. Considerando o 

que postula Ramos (2006) e que 84,1% dos participantes do presente estudo têm ao menos o 

ensino superior completo, é compreensível que tenham reportado níveis menores de intenção 

de saída quanto mais percebiam realizar valores de Realização no ambiente organizacional.  

 Embora tenha sido observado que apenas a percepção de RVP Abertura a mudança e 

Autopromoção influenciaram em intenção de saída, isso não quer dizer que os indivíduos não 

tenham percebido realizar outros valores no ambiente organizacional. De fato, observou-se nos 

resultados do presente estudo que os indivíduos perceberam realizar seus valores pessoais 



190 

 

 
 

exatamente na mesma ordem em que os valorizam, ou seja: primeiro Autotranscendência, 

seguido por Abertura a mudança, depois Conservação e, por último, Autopromoção. Em outras 

palavras, ainda que tenham percebido realizar os quatro valores de segunda ordem e que todos 

estivessem negativamente relacionados com intenção de saída, apenas Abertura a mudança e 

Autopromoção influenciaram em intenção de saída. A percepção de RVP Autotranscendência 

e Conservação pode influenciar outras variáveis individuais que sejam de interesse da 

Administração e da Psicologia do Trabalho e Organizacional. 

Considerando a teoria de valores de Schwartz et al. (2012), é interessante notar que 

apenas a percepção de realização de valores com foco pessoal influencia na intenção de saída 

da empresa. Schwartz (1992, p. 13) afirmava que “se valores são vistos como metas, então 

atingi-los deve servir aos interesses do indivíduo e/o de alguma coletividade”. Os resultados do 

presente estudo sugerem que perceber realizar valores com foco social não exerce influência 

em intenção de saída, mas que é a percepção de realização de valores com foco pessoal 

que entra em jogo. 

Quanto ao tamanho do efeito, avaliado pelo coeficiente de Cohen (f2), observa-se na 

Tabela 56 que RVP Abertura a mudança tem um efeito maior do que RVP Autopromoção 

em IS, sendo ambos pequenos (COHEN, 1977; CHIN, 1998; HENSELER et al., 2009; 

GARSON, 2016).  No entanto, Cohen (1977) esclarece que a maior parte dos efeitos em 

ciências do comportamento é dessa magnitude, não significando, portanto, que os tamanhos do 

efeito sejam pequenos se comparados com outros estudos nessas áreas. 

 

Tabela 56. Tamanhos dos efeitos de RVP em IS 

Variáveis latentes f2 

RVP Abertura a mudança 0,037 

RVP Autopromoção 0,019 

RVP Autotranscendência 0,000 

RVP Conservação 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Além disso, avalia-se a relevância preditiva do modelo por meio do valor de Q2 de 

Stone-Gleisser. No software Smart-PLS 3.2.3, tal valor é calculado por uma técnica de reuso 

de amostra com estimação às cegas (em inglês, blindfolding) (GARSON, 2016). O cálculo foi 

realizado utilizando a distância de omissão padrão (d = 7), resultando no valor Q2 de 0,127. O 

valor de Q2 acima de zero (CHIN, 1998; HENSELER et al., 2009; HAIR JR. et al., 2011) indica 

que o modelo é relevante na predição de intenção de saída. Ademais, de acordo com 
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Henseler et al. (2009), enquanto Q2 de 0,02 indicaria baixa relevância preditiva, o valor de Q2 

de 0,15 já indicaria uma relevância preditiva média, estando o resultado obtido próximo a esse 

valor. 

Nesta pesquisa, optou-se por não verificar a qualidade de ajuste do modelo (em inglês, 

goodness-of-fit ou GoF), uma vez que Hair Jr. et al. (2012), Henseler e Sarstedt (2013) e Garson 

(2016) não recomendam sua utilização, ao considerarem deficiências nessa medida que levam 

à não distinção de forma confiável entre um modelo válido de um inválido. 

Enfim, chega-se ao coeficiente de determinação (R2) que, como explicam Hair Jr. et al. 

(2009, p. 150), é a “medida da proporção da variância da variável dependente em torno de sua 

média que é explicada pelas variáveis independentes”. No modelo estimado nesta pesquisa, o 

R2 é de 0,157 (t = 5,391, p=0,000), ou seja, pode-se afirmar que o modelo explica 15,7% da 

variância de intenção de saída. 

Deve-se olhar também para o R2 ajustado que, por considerar o número de variáveis 

exógenas no modelo e o tamanho da amostra (HAIR et al., 2009), permite a comparação com 

outros estudos, que utilizem diferente número de variáveis independentes e tamanho de 

amostra. Neste estudo, o R2 ajustado é de 0,150 (t = 5,117, p = 0,000), permitindo ainda afirmar 

que, quando se considera o coeficiente de determinação ajustado, o modelo estrutural 

consegue explicar 15% da variância de intenção de saída. 

Entende-se que 15% de variância explicada por RVP é um achado interessante e que 

traz contribuição para a literatura de intenção de saída, tendo em vista que se trata de apenas 

um componente de compatibilidade P-O percebida. Embora French Jr. et al. (1974) tenham 

advertido que a compatibilidade P-E em apenas um conteúdo apresentaria correlações fracas 

com variáveis dependentes, recomendando considerar a compatibilidade em uma série de 

conteúdos, vê-se a identificação de um componente de compatibilidade P-O percebida – RVP 

–, como um passo na literatura em compatibilidade P-O percebida, sugerindo que estudos 

futuros identifiquem outros componentes. 

O percentual de variância de intenção de saída explicada por RVP, 15%, também é 

relevante quando se considera que há muitas razões pelas quais indivíduos resolvem buscar 

outras oportunidades de trabalho, sendo a percepção de um baixo nível de compatibilidade P-

O uma delas, como afirmam Dickson et al. (2012) e a complexidade dos modelos desenvolvidos 

para explicar o processo de saída da organização, apresentados na seção 2.1.3, bem como o 

grande número de variáveis envolvidas nesse processo, apresentadas na seção 2.1.4.  



192 

 

 
 

Além disso, sob o olhar da Teoria da Ação Racional, apresentada na seção 2.1.1, a 

intenção antecede um tipo de comportamento que demanda avaliação de suas consequências 

pelo indivíduo (FISHBEIN; AJZEN, 1975), como é o caso da saída de uma organização. É 

assim que se levanta a hipótese de que o estado da economia nacional e local, a percepção de 

alternativas de trabalho e pressões normativas externas ao indivíduo, todas relacionadas no 

quadro 1 do presente trabalho, influenciam nos níveis de intenção de saída. 

Apresentam-se comparações com estudos anteriores, devendo-se ter em mente que 

diferenças metodológicas não permitem a comparação direta entre o percentual de variância 

explicada de intenção de saída encontrado no presente estudos e nos anteriores. Assim, 

comparar a variância de intenção de saída explicada por RVP encontrada no presente estudo 

com a variância de intenção de saída explicada por estudos anteriores em compatibilidade P-O 

é algo que deve ser feito com cautela, por uma série de razões. Esta é a primeira investigação 

que se volta, empiricamente, para a relação entre RVP e intenção de saída, não havendo 

conhecimento de estudos que possam ser diretamente comparados46. Wheeler et al. (2007) 

mensuraram compatibilidade P-O percebida por meio de três itens, sendo que dois deles se 

referiam à similaridade entre valores pessoais e organizacionais e, o terceiro, à possibilidade de 

manter os valores pessoais no ambiente organizacional. Como resultado de seu estudo, os 

autores encontraram que 19% da variância de intenção de saída era explicada pela 

compatibilidade P-O percebida. 

Por sua vez, Tepeci e Bartlett (2002), utilizando a escala desenvolvida por Cable e Judge 

(1996), cujos itens se referem a valores e à personalidade, encontraram 9% da variância de 

intenção de saída explicada pela compatibilidade P-O percebida. Vicente et al. (2011), lançando 

mão da mesma escala, encontraram 7%. Já Liu et al. (2010), usando a escala desenvolvida por 

Cable e De Rue (2002), encontraram 14,9% de variância de intenção de saída explicada por 

compatibilidade P-O percebida. Dessa forma, considerando apenas esses quatro estudos, a 

variância de intenção de saída explicada no presente estudo - avaliando apenas um componente 

de compatibilidade P-O percebida, RVP - é superior à explicada quando se utilizou a escala de 

Cable e Judge (1996), próxima da explicada com base na escala de Cable e DeRue (2002) e 

inferior à explicada com a utilização da escala utilizada por Wheeler et al. (2007). 

A comparação com outros estudos em compatibilidade avaliada de forma direta se torna 

difícil porque outras dimensões do ambiente ou outras variáveis para além de compatibilidade 

                                                             
46 Um grupo de alunos de graduação em Administração de Empresas na Universidade Presbiteriana Mackenzie 

conduziu uma investigação sobre RVP e intenção de saída com funcionários de instituições financeiras. Tratou-se 

de um estudo correlacional, não tendo sido calculada a influência de RVP em IS (MORBIDELLI et al., 2015). 
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P-O estavam incluídas nos modelos. Por exemplo, considerando as compatibilidades P-O e P-

J percebidas, Lauver e Kristof-Brown (2001) encontraram 30% de variância de intenção de 

saída explicada e Aktas (2014), 35,6%. Já o modelo estudado por Cable e Judge (1996) explica 

52% da variância de intenção de saída, incluindo, além de compatibilidades P-O e P-J 

percebidas, percepção de recompensas, de segurança no emprego e da imagem da organização. 

Já o modelo estudado por Chang et al. (2010), além de compatibilidades P-O e P-J percebidas, 

inclui percepção de investimento em treinamento pela organização, explicando 29% de 

variância de intenção de saída. Chiang e Birtch (2010), além de compatibilidade P-O percebida, 

incluem o quanto os funcionários percebem que sua remuneração acompanha seu desempenho, 

explicando 25% da variância de intenção de saída. Lovelace e Rosen (1996), em estudo sobre 

a compatibilidade P-O entre membros de grupos minoritários, encontraram 36% de variância 

de intenção de saída explicada por compatibilidade P-O percebida, sendo esta mensurada por 

14 itens sobre valores, metas e objetivos, ética, atitudes, interação com colegas de trabalho, 

equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, outros interesses fora do ambiente de trabalho, política, 

religião, sucesso na carreira, estilo de vestimenta e estilo pessoal. 

Após ter realizado essa primeira avaliação e verificado a influência de RVP Abertura a 

mudança e RVP Autopromoção em intenção de saída, acrescentam-se as variáveis 

sociodemográficas e funcionais ao modelo (ver Figura 28 no Apêndice I). Verifica-se que ter 

ou não dependentes (β = -0,118, t = 2,884, p = 0,004), ocupar ou não cargo gerencial (β = 0,094, 

t = 2,242, p = 0,025) e nível de escolaridade (β = -0,092, t = 1,978, p = 0,048) influenciam na 

intenção de saída. Em outras palavras, indivíduos com dependentes têm menor intenção de 

saída da organização do que aqueles sem dependentes; trabalhadores que não ocupam 

cargo gerencial têm maior intenção de saída do que aqueles que ocupam; e quanto maior 

o nível de escolaridade, menor a intenção de saída. Logo, apresenta-se o modelo suportado 

pelas evidências empíricas (ver Figura 18). 

 Cotton e Tuttle (1986) defenderam que o número de dependentes estaria negativamente 

relacionado com a saída da organização. Já Porter e Steers (1973) e Muchinsky e Morrow 

(1980) propuseram que o tamanho da família estaria negativamente correlacionado com 

intenção de saída entre homens e positivamente, entre mulheres, embora Muchinsky e Morrow 

(1980) acreditem que, em situações nas quais a mulher fosse a pessoa com o salário mais alto 

na família, a correlação passaria a ser negativa, como a dos homens. Assim, observa-se aqui 

uma possível influência da avaliação de consequências do comportamento de saída da 

organização, por exemplo, sob o sustento dos dependentes, bem como da pressão normativa da 
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família, ambas postuladas pela Teoria da Ação Racional (FISHBEIN; AJZEN, 1975) para 

intenções em geral. 

 

Figura 18. Modelo de pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Muchinsky e Morrow (1980) não se referem diretamente ao nível do cargo, mas 

defendem que quanto maior o grau de autonomia e responsabilidade do profissional, bem como 

quanto maior o prestígio do cargo, menor será a intenção de saída, o que é verificado 

empiricamente no presente estudo, em que participantes que ocupam cargo gerencial 

apresentam menor intenção de saída do que os que não ocupam. Assim como neste estudo, 

Boon et al. (2011) também encontraram evidências de que gestores têm menores níveis de 

intenção de saída do que aqueles que não ocupam cargo de gestão. Já Chiang e Birtch (2010) e 

Liu et al. (2010) não encontraram influência estatisticamente significante de nível do cargo em 

intenção de saída, sendo necessárias mais pesquisas que se voltem para o estudo dessa relação. 

No que diz respeito ao nível de escolaridade, verificou-se que os participantes com 

maior nível de escolaridade percebem realizar mais, no ambiente organizacional, valores de 

Autopromoção em comparação com participantes com menor nível de escolaridade. Tendo em 

vista que RVP Abertura a mudança e Autopromoção influenciam em intenção de saída, e que 

os resultados da análise de variância (ANOVA) não apontaram a presença de diferença na 

percepção de RVP Abertura a mudança em função de nível de escolaridade, infere-se que a 

influência de nível de escolaridade em intenção de saída, na amostra deste estudo, ocorre 

em função da percepção de RVP Autopromoção. 
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Os resultados encontrados no presente estudo vão de encontro ao proposto por Cotton e 

Tuttle (1986). Enquanto os autores haviam proposto que quanto maior o nível de escolaridade, 

maior a intenção de saída da organização, foram encontradas evidências de que quanto maior o 

nível de escolaridade, menor o nível de intenção de saída. Os resultados desta pesquisa também 

vão de encontro aos encontrados por Brigham et al. (2007), Chiang e Birtch (2010) e Liu et al. 

(2010), que não detectaram influência estatisticamente significante entre nível de escolaridade 

e intenção de saída. Adverte-se que os participantes da amostra no presente estudo variavam 

pouco em termos de nível de escolaridade, sendo que a grande maioria possuía pelo menos o 

ensino superior completo. Por isso, é necessária a condução de estudos futuros para observar a 

influência do nível de escolaridade em intenção de saída. 

Assim como nesta pesquisa, outros autores tampouco encontraram influência 

estatisticamente significante entre sexo (O’REILLY et al., 1991; WHEELER et al., 2007; LIU 

et al., 2010), idade (O’REILLY et al., 1991; CHANG et al., 2010) e tempo de casa (O’REILLY 

et al., 1991; WHEELER et al., 2007; CHANG et al., 2010; LIU et al., 2010) em intenção de 

saída. De fato, no presente estudo, idade e tempo na organização também demonstraram ser 

negativamente correlacionados com intenção de saída, mas a influência de tais variáveis não 

foi observada. É válido notar que a comparação com estudos anteriores, no que diz respeito à 

influência de variáveis sociodemográficas e funcionais em intenção de saída, também deve ser 

vista com cuidado, tendo em vista diferenças metodológicas, principalmente quanto ao 

instrumento utilizado para mensuração de intenção de saída. 

Considerando-se as variáveis sociodemográficas e funcionais, o modelo passa a 

explicar 19,9% da variância (R2 = 0,199, t = 6,286, p = 0,000) ou 17,4%, tendo em vista a 

correção pelo número de variáveis independentes e tamanho da amostra (R2 ajustado = 

0,174, t = 5,343, p = 0,000). Observa-se que ter ou não dependentes exerce o maior tamanho 

de efeito (f2 = 0,014), enquanto tipo de cargo e nível de escolaridade possuem o mesmo 

tamanho (f2 = 0,009). O modelo é relevante para a predição de intenção de saída (Q2 = 0,153), 

atingindo o valor de relevância média. 

Tendo realizado a avaliação do modelo estrutural, na próxima seção explora-se a 

formação de subgrupos, entre os participantes, com diferenças em termos de importância nos 

valores pessoais, diferentes níveis de percepção de RVP e de IS. 
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5.6 Análise de agrupamentos 

A análise de agrupamentos foi conduzida com o objetivo de verificar, ainda que de 

forma exploratória, se grupos com níveis distintos de intenção de saída diferem em valores 

pessoais e RVP. Em outras palavras, teve-se por objetivo olhar para a heterogeneidade entre os 

participantes da pesquisa. A análise foi realizada por meio do software SPSS Statistics 20, 

incluindo as seguintes variáveis: intenção de saída, RVP Abertura a mudança, RVP 

Autopromoção, por serem os dois tipos de RVP que demonstraram influenciar em IS e os quatro 

valores pessoais de segunda ordem. 

Utilizou-se a análise hierárquica, optando pelo método de Ward, que tende a resultar em 

conglomerados com aproximadamente o mesmo número de participantes, sendo recomendado 

por Hair Jr. et al. (2005). Como as escalas tinham quantidade de pontos diferentes, as variáveis 

foram padronizadas (z). A análise do dendrograma apontou para a formação de dois grupos, 

sendo o primeiro formado por 263 participantes e o segundo, por 240. 

Foram realizadas ANOVA para verificar as diferenças nas médias de IS, RVP e VP 

entre os grupos e se estas diferenças eram estatisticamente significantes, o que foi confirmado 

para todas as variáveis. Nota-se que, para a condução das ANOVA, foram utilizados VP 

centrados, conforme recomendação de Schwartz (ESS EDUNET, 2015b). 

 

Tabela 57. Diferenças entre os grupos em relação a IS, RVP e VP 

Variáveis 
Médias Resultados das ANOVA 

Grupo 1 Grupo 2 F p 

Intenção de saída 2,27 3,40 123,530 0,000 

RVP Abertura a mudança 4,73 3,94 264,568 0,000 

RVP Autotranscendência 4,64 4,16 97,621 0,000 

RVP Conservação 4,47 4,05 88,316 0,000 

RVP Autopromoção 3,93 3,17 228,284 0,000 

VP Autotranscendência (AT) 0,34 0,43 7,427 0,007 

VP Abertura a mudança (AM) 0,25 0,15 5,023 0,025 

VP Conservação (CO) -0,02 0,07 5,905 0,015 

VP Autopromoção (AP) -0,92 -1,13 10,843 0,001 

Distância VP–RVP AT 0,51 0,76 23,294 0,000 

Distância VP-RVP AM 0,33 0,70 33,210 0,000 

Distância VP-RVP CO 0,32 0,51 9,230 0,003 

Distância VP-RVP AP -0,04 0,18 7,932 0,005 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Observa-se na Tabela 57 que os participantes do Grupo 1, com menor nível de intenção 

de saída, percebem maior realização, no ambiente organizacional, de valores de Abertura a 

mudança, seguida de Autotranscendência, Conservação e Autopromoção. Já os participantes 

do Grupo 2, com maior nível de intenção de saída, percebem maior realização, no ambiente 
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organizacional, de valores de Autotranscendência, seguida por Conservação, Abertura a 

mudança e Autopromoção. 

Observando que o nível de intenção de saída era maior no grupo no qual a distância 

entre VP e RVP era maior, conduziu-se ANOVA para verificar se os grupos se diferenciavam 

em relação a tais distâncias, o que foi confirmado (ver Tabela 57). Por exemplo, a distância 

entre VP e RVP Abertura a mudança é de 0,33 no grupo com menor intenção de saída e de 0,70 

no grupo em que esta é maior. 

Dessa forma, olhando para os resultados da análise de agrupamentos, ainda que 

relembrando que tais observações têm caráter exploratório, pode-se levantar a hipótese de que 

quanto mais próxima for a atribuição de importância a um determinado valor e a percepção de 

sua realização no ambiente organizacional, menor será a intenção de saída. 

Por fim, embora fosse possível supor que o grupo que atribui maior importância a 

valores pessoais de Conservação teria menor nível de intenção de saída, o que poderia ser 

compreendido tendo em vista que Conservação abrange valores de Segurança e Conformidade, 

isso não foi verificado empiricamente. Observou-se o contrário, ou seja, que o grupo que atribui 

mais importância a Conservação, em relação à importância média atribuída a todos os seus 

valores, foi aquele que apresentou maior nível de intenção de saída. Observa-se que tal resultado 

vai de encontro ao que afirmou Tamayo (2005b), de que aqueles que atribuem mais importância 

a valores de Tradição, tipo motivacional de Conservação, apresentam maior comprometimento 

organizacional.  

Tendo discorrido e discutido os resultados do estudo, no próximo capítulo apresentam-

se as considerações finais, incluindo as principais conclusões do presente estudo, limitações, 

sugestões para futuras pesquisas e contribuições para a academia e para a gestão. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O objetivo geral deste estudo, verificar se a percepção de realização de valores pessoais 

no ambiente organizacional, proposta aqui como componente de compatibilidade P-O 

percebida, influencia em intenção de saída da organização, foi atingido. Encontraram-se 

evidências de que, na amostra estudada, quanto mais os indivíduos percebem realizar valores 

de Abertura a mudança e de Autopromoção no ambiente organizacional, menor é a intenção de 

saída desse ambiente. 

 Observou-se também que, entre as variáveis sociodemográficas e funcionais 

empregadas no estudo, apenas o fato de ter ou não dependentes, o nível do cargo (gerencial ou 

não) e o nível de escolaridade demonstraram ter influência sobre intenção de saída. Mesmo 

intuitivamente, mas também com base em estudos anteriores, era esperado que indivíduos que 

possuíssem dependentes tivessem menor intenção de sair da organização, sendo que esta lhes 

permite prover o sustento para seus dependentes. Quanto ao nível do cargo, relataram-se 

estudos anteriores pelos quais podia-se esperar neste estudo que indivíduos com maior 

autonomia, responsabilidade e que ocupam cargos que lhes dão prestígio teriam menor intenção 

de saída. Com relação ao nível de escolaridade, verificou-se que a percepção de realização de 

valores de Autopromoção é maior entre os participantes com pós-graduação completa. 

 Não foi observada diferença na percepção de RVP em função do tempo na organização, 

embora se esperasse encontrar essa diferença, com base na teoria ASA e em Maurino e 

Domenico (2012). Schneider (1987) postula que são as pessoas em determinado ambiente, 

como é o caso da organização, que o determinam, tendo em vista alcançar seus objetivos. 

Maurino e Domenico (2012) declaram que as pessoas que percebem realizar seus valores 

pessoais no ambiente organizacional são as que permanecem nele. Recomenda-se que, em 

estudos futuros sobre RVP, pesquisadores utilizem amostras que permitam comparar as 

respostas de participantes com pouco tempo de organização (por exemplo, até um ano) e com 

muito tempo (por exemplo, acima de 10 anos). 

Tendo sido observado que mulheres percebem menos a realização de valores de 

Autopromoção e Abertura a mudança, no ambiente organizacional, do que os homens, ainda 

que na amostra deste estudo a proporção de mulheres que ocupam cargos de gestão fosse maior 

do que a de homens, sugere-se a aproximação de estudos de RVP com estudos de diversidade 

nas organizações. Uma frente de pesquisa consiste em investigar por que, ainda que ocupem 

posições de liderança, mulheres percebem realizar tais valores menos do que homens. 
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A análise de agrupamentos permitiu observar, ainda que de forma exploratória, que o 

grupo com maior distância entre a importância atribuída a cada valor pessoal e a percepção de 

sua realização apresenta nível maior de intenção de saída. O oposto também é verificado, ou 

seja, o grupo com menor distância entre a importância atribuída a cada valor pessoal e a 

percepção de sua realização apresenta nível menor de intenção de saída. Tal observação 

independe da direção da diferença, ou seja, o nível de intenção de saída será maior quando o 

indivíduo perceber realizar pouco, no ambiente organizacional, um valor ao qual atribui muita 

importância, bem como quando perceber realizar muito um valor ao qual atribui pouca 

importância. Sugere-se que tal hipótese seja estudada em pesquisas futuras. 

 Embora RVP Conservação e RVP Autotranscendência não tenham demonstrado 

evidências de influência em intenção de saída, ambos apresentaram correlações negativas – 

pequenas e médias, mas definidas - com intenção de saída. Sugere-se que estudos futuros, com 

outras amostras, observem a relação entre os tipos de RVP e intenção de saída. 

 Entre as limitações do estudo, trabalhou-se com amostra não probabilística, impedindo 

a generalização dos resultados. Além de não ser probabilística, tratou-se de uma amostra com 

grande concentração de participantes entre 30 e 39 anos de idade, com ao menos curso superior 

completo e que ocupavam cargo gerencial. Tal concentração, além de não representar a 

população de trabalhadores brasileiros, impossibilitou a realização de alguns testes estatísticos, 

como foi o caso de análises de variâncias (ANOVA). 

 O presente trabalho contribui para a literatura de valores pessoais por ser, até onde se 

tem conhecimento, o terceiro estudo que aplica o questionário para mensuração da teoria de 

valores pessoais refinada, o PVQ-RR, em amostra de participantes brasileiros. Ademais, 

enquanto Torres et al. (no prelo) aplicaram o questionário entre estudantes universitários e 

policiais militares e Bortolatto Jr. (2014), em amostra de estudantes de um único curso superior, 

a presente pesquisa contou com uma amostra mais abrangente, indivíduos que trabalhavam em 

organizações no Brasil. 

 Como tem sido observado nos estudos de valores pessoais (SAGIV et al., 2005), os 

participantes desta pesquisa atribuem alta importância à maior parte dos valores em sua 

hierarquia. Encontra-se também hierarquia de valores semelhante à observada anteriormente 

em amostras brasileiras (por exemplo, por Tamayo e Porto, 2009). Foram encontradas 

evidências de confiabilidade e validade para os 19 tipos motivacionais propostos na teoria 

refinada de valores pessoais (SCHWARTZ et al., 2012). 
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 Foram encontradas diferenças na importância de valores em razão da idade, do estado 

civil, do fato de ter ou não dependentes, do tempo na organização e do tipo de contrato do 

participante. Como foi observado na seção 5.3.1, alguns desses resultados foram ao encontro 

do que havia sido encontrado por estudos anteriores, mas outros não. Assim, recomenda-se que 

se continue investigando o papel de tais variáveis em valores pessoais. 

 Observou-se a existência de diferenças na percepção de RVP por sexo, nível de 

escolaridade, tipo de contrato, nível de cargo e tamanho da empresa. Recomenda-se a utilização 

dessas variáveis de controle em estudos futuros, o que possibilitará uma melhor compreensão 

sobre as condições em que se dá RVP. 

 Fazendo um resgate do que foi apresentado no capítulo 5, este estudo apresenta uma 

série de recomendações referentes aos questionários utilizados para mensuração de valores 

pessoais e de RVP. Quanto ao PVQ-RR, destaca-se a necessidade de acompanhar o 

desempenho dos itens do valor Segurança: pessoal e do item HUM3, que foi excluído. 

 Com relação à mensuração de RVP, contribuiu-se para a literatura ao apresentar um 

questionário com melhores índices de confiabilidade e validade, o QRVP. Até então, RVP vinha 

sendo mensurado por meio do IRVP, apresentado por Maurino e Domenico (2012). Como 

mencionado no capítulo 4, Santos e Domenico (2014a) relataram problemas de confiabilidade 

e validade com o IRVP. Além disso, o QRVP avalia a percepção de realização de 19 tipos 

motivacionais, tendo em consideração o refinamento da teoria de valores pessoais 

(SCHWARTZ et al., 2012). 

Recomenda-se a observação do desempenho dos itens de RVP Segurança: pessoal e 

Face em estudos futuros, uma vez que ambos os fatores apresentaram problemas de validade 

convergente. É possível que a percepção de RVP Segurança: pessoal seja mais evidenciada em 

alguns contextos organizacionais do que em outros, o que reforça o vínculo entre RVP e 

contextos organizacionais específicos. Por exemplo, uma participante das entrevistas cognitivas 

que trabalha em uma agência bancária, num primeiro momento, não conseguia pensar em algo 

que pudesse ser perigoso em seu ambiente de trabalho, embora em seguida tenha relatado um 

episódio de assalto na agência. Já outro, que trabalhava em hospital, logo respondeu se tratar 

de um “ambiente com risco biológico e químico”.  

Com relação a Face, uma participante enviou a seguinte mensagem ao pesquisador: - 

“Gostaria de mais esclarecimentos sobre o que você pensa sobre “Não ser humilhado”, pois sou 

funcionária pública. Assim como há coisas boas, as humilhações superam... Começando do 

Governo Federal, então, eu não sei o que responder”, reforçando a ideia de que RVP está 
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relacionado a contextos específicos e a necessidade de maior desenvolvimento teórico para se 

compreender RVP. 

Ainda, como alguns indicadores de RVP – RAC1, RBEC1 e RHUM3 – não atingiram 

carga fatorial mínima e tiveram, portanto, que se excluídos, sugere-se a observação de como se 

comportam em estudos futuros, a fim de analisar a necessidade de alterar sua redação.  

Notou-se, por meio das entrevistas cognitivas, que os participantes tinham dificuldade 

em responder as assertivas do QRVP quando não as consideravam como uma meta em suas 

vidas.  Respondendo ao item RHUM3 (Estar satisfeito(a) com o que eu tenho e não querer 

mais), um dos participantes disse: - “Essa não é uma meta minha, eu vou colocar nada, mas 

podia excluir isso daqui” e outro: - “Estou pensando se isso é uma meta para mim ou não”. Uma 

terceira participante das entrevistas cognitivas afirmou, ao responder ao item RTR1 (Manter 

valores e formas de pensar tradicionais): - “Não é importante. O que eu faria? Colocaria 

parcialmente, porque está no meio. Falei agora, mas já vinha pensando várias vezes, por 

exemplo, em segurança do país. Tanto faz, se tá presente que bom; se não tá presente, que bom”, 

e a mesma participante afirmou ao responder a RPOR3 (Ter coisas caras que mostram a minha 

riqueza): - “Coloco sempre no parcialmente, porque tanto faz para mim”. Um participante que 

respondeu ao instrumento enviou um e-mail para o pesquisador perguntando: - “Preciso 

responder o que não for meta de vida minha?”. 

Assim, ao conduzir estudos futuros sobre RVP, pesquisadores podem avaliar a 

viabilidade de incluir a opção “não se aplica” na escala de QRVP, considerando que os 

participantes podem ter respondido aos itens de QRVP que não percebiam como metas em suas 

vidas utilizando os pontos mais baixos ou os médios da escala, embora houvesse a opção de 

deixar a assertiva sem resposta. Outra opção seria seguir o que fizeram Veage et al. (2014), ou 

seja, pedir para que os participantes primeiro selecionem o que percebem como metas em suas 

vidas e, em seguida, avaliem o quanto percebem sua realização no ambiente organizacional. 

 Notou-se ainda, nas entrevistas cognitivas, que os itens de Universalismo: natureza 

causaram certo grau de desconforto em alguns participantes, provavelmente porque não 

perceberam a possibilidade de realizar tais valores em seus ambientes organizacionais. Por 

exemplo, uma das entrevistadas disse: - “Eu já respondi dez vezes. No trabalho, eu não sei o 

que responder, porque não tem muitas coisas”. Já dois participantes que responderam ao 

instrumento distribuído online, enviaram mensagens por e-mail para o pesquisador dizendo: - 

“As questões sobre proteção ambiental são raramente abordadas, e quando o são, são através 

de ações de greenwashing [querendo dizer que são mais por questões de marketing ou 
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promoção da imagem da empresa do que, realmente, de preocupação com a preservação da 

natureza]” e - “As perguntas se referem ao ambiente profissional, o que realizo no meu trabalho 

ou inclui a vida pessoal mas que é influenciada pelo trabalho que tenho? Por exemplo, defesa 

da natureza: não tem relação com o trabalho... mas pode ser que realize em algumas frentes da 

minha vida pessoal no dia a dia”. Logo, é possível pensar na existência de dificuldade, por parte 

dos indivíduos, em separar os diferentes ambientes com os quais interagem. Uma frente de 

pesquisa que pode ser interessante consiste em compreender a compatibilidade P-O percebida 

como algo que extravasa as fronteiras da organização. 

 A presente pesquisa contribui com os estudos em intenção de saída ao defini-la como a 

crença do indivíduo de que ele deixará a organização. Tal definição está apoiada na Teoria da 

Ação Racional, justificando também o raciocínio para a escolha do questionário utilizado para 

mensurá-la. Contribui para os estudos em intenção de saída no Brasil ao apresentar o 

Questionário de Intenção de Saída (QIS) que poderá ser utilizado em estudos futuros em 

intenção de saída em amostras brasileiras. 

 Para a tradução do QIS, lançou-se mão de um procedimento que não é o mais 

disseminado na literatura sobre tradução de questionários para estudos científicos, o TRAPD. 

Acredita-se que o relato da experiência positiva com tal procedimento também é uma 

contribuição. Pesquisadores podem utilizar o TRAPD em pesquisas futuras. 

  Tendo em vista que as empresas não conseguem reduzir a saída a zero, autores vêm 

propondo que a gestão diferencie saídas que podem ser evitadas daquelas que não podem, bem 

como entre saídas funcionais e disfuncionais. No caso de saídas que podem ser evitadas e que 

são consideradas disfuncionais, adiciona-se um elemento que pode ser considerado na gestão 

da retenção de talentos: a importância de promover a realização de valores pessoais no ambiente 

organizacional. Os resultados desta pesquisa indicam que a percepção de realização de valores 

com foco pessoal (Autodireção de pensamento, Estimulação e Realização) são aqueles que 

levam a menores níveis de intenção de saída. Assim, sugerem-se investimentos em ações 

relacionadas as relações entre líder e subordinado, de modo a promover a autonomia dos 

funcionários; à promoção de experiências novas e desafios; e ao reconhecimento pela 

capacidade de resolver problemas e pelo desempenho competente – o que não necessariamente 

implica em aumentos salariais, tendo em vista que não foi verificada a influência da percepção 

de realização de Poder: recursos em intenção de saída. 

Autores que estudam a saída da organização relatam a baixa variância explicada por 

relações bivariadas. Por exemplo, Mobley et al. (1979) reportaram que satisfação no trabalho 
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explicava 16% da variância de saída. No presente estudo, optou-se por examinar a relação 

bivariada entre RVP e saída da organização, não incluindo outras variáveis no modelo (por 

exemplo satisfação no trabalho ou comprometimento organizacional), uma vez que RVP é um 

conceito apresentado recentemente, não havendo pesquisas, à época da construção do modelo 

deste estudo, que permitissem sustentar a relação entre RVP e outras variáveis no nível 

individual. 

Verificou-se que a percepção de RVP Abertura a mudança e Autopromoção no 

ambiente organizacional explicou a porcentagem de variância de intenção de saída próxima à 

encontrada por Mobley et al. (1979), com satisfação no trabalho. Este trabalho propõe, por 

dedução, tendo em consideração a relevância de valores pessoais para a literatura de 

compatibilidade P-O, RVP como componente de compatibilidade P-O percebida. Recomenda-

se a realização de outras pequisas para identificar, seja de forma dedutiva ou indutiva, outros 

componentes. Conteúdos que podem estar presentes em tal avaliação e cuja pesquisa pode ser 

frutífera referem-se ao equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, qualidade de vida no trabalho, 

entre outros. 

Recomenda-se ainda que estudos futuros não só busquem identificar outros 

componentes de compatibilidade P-O percebida, o que pode aumentar o porcentual de variância 

explicada de intenção de saída, bem como considerem RVP nos modelos de saída da 

organização existentes. Como foi mencionado neste trabalho, RVP pode estar próximo a outros 

conceitos presentes nos modelos de saída da organização como o alcance de expectativas no 

modelo de Porter e Steers (1973). 

Como alguns autores vêm relacionando a compatibilidade P-O, tendo por conteúdo 

valores, seja na perspectiva de similaridade ou de alcance de valores, com bem-estar 

(EDWARDS; ROTHBARD, 1999; SAGIV; SCHWARTZ, 2000; SAGIV et al., 2005; PORTO 

et al., 2012), emoções positivas (PASCHOAL, 2008; SCHWARTZ, 2005b), estratégias 

saudáveis para lidar com o estresse (VEAGE et al., 2014) e felicidade (SOUSA; PORTO, 2015), 

levanta-se a hipótese de que indivíduos que não se percebem compatíveis com o ambiente 

organizacional por não perceberem realizar, naquele ambiente, seus valores pessoais podem 

acabar sofrendo consequências negativas em relação à sua saúde, podendo apresentar 

problemas psicológicos e psicossomáticos. 

 Considerando os resultados da análise de agrupamentos, poder-se-ia pensar que tais 

problemas seriam mais frequentes ou mais intensos naqueles indivíduos cuja distância entre a 

importância atribuída aos valores e a percepção de sua realização fosse maior. 
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Num primeiro momento, poder-se-ia pensar que isso aconteceria com indivíduos que 

não percebem compatibilidade P-O e que, como foi abordado ao longo da seção 2.1, não deixam 

a organização por outras questões, o que poderia trazer resultados negativos para a própria 

organização, merecendo ser olhado pela gestão. Logo, recomenda-se que sejam realizadas 

investigações para verificar a influência de compatibilidade P-O percebida e, especificamente, 

RVP em questões de saúde, como bem-estar, estresse, burnout e outros sintomas 

psicossomáticos, o que poderia ser observado com a condução de estudos longitudinais e, 

preferencialmente, em um grupo de pesquisa interdisciplinar, envolvendo, por exemplo, 

pesquisadores de Administração, Psicologia e Medicina, entre outros. 

Assim, um caminho interessante de pesquisa reside em relacionar a compatibilidade P-

O percebida com o sofrimento dos indivíduos nas organizações e/ou em outras esferas da vida, 

em função da sua pertença as organizações. 

Também seria possível que tais consequências psicológicas e psicossomáticas da não 

percepção de RVP permanecessem mesmo após a saída da organização e em experiências 

profissionais futuras, o que constitui em uma possível frente de pesquisa. 

Outro ponto que pode ser interessante considerar em investigações futuras sobre RVP 

diz respeito à acessibilidade de categorias no processo de percepção (BRUNER, 1973; 

PERVIN; LEWIS, 1978; HERNANDEZ; CALDAS, 2001). O conceito de acessibilidade de 

categorias, sobre o qual se discorreu na seção 2.3.2.3, diz respeito a probabilidade de ocorrência 

de eventos no ambiente, bem como a requisitos impostos ao organismo por suas necessidades, 

atividades em andamento, defesas etc. A percepção de RVP pode ser influenciada não só pelas 

experiências do indivíduo na organização em ele trabalha, mas também por suas experiências 

anteriores, profissionais ou não. 

Estudos futuros também poderiam olhar para diferenças individuais na percepção de 

RVP. Por exemplo, um fator que pode influenciar em tal percepção é o que Salikhova (2010) 

chamou de realizability of personal values, o que pode ser traduzido como “capacidade de 

perceber valores pessoais”. Utilizando-se de elementos da psicologia da Gestalt, Salikhova 

(2010) afirma que há indivíduos que, enxergando os valores que já alcançaram como figura, 

deixam de buscar alcançar outros valores. Já outros indivíduos, colocando os valores que já 

alcançaram como fundo, continuam buscando realizar outros valores. 

 Recomenda-se a condução de estudos longitudinais não só pelas razões expostas, mas 

também porque se considera compatibilidade P-O percebida como um fenômeno dinâmico, 

fluido, temporal. Além disso, olhando sob a óptica da psicologia interacionista, acredita-se que 
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o indivíduo tenta modificar o ambiente para satisfazer suas disposições motivacionais 

(ENDLER; MAGNUSSON, 1976a; MAGNUSSON; ENDLER, 1977; MISCHEL, 1977; 

PERVIN; LEWIS, 1978). Logo, neste estudo não se acredita que a organização supre as 

necessidades do indivíduo, mas que o mesmo exerce papel ativo na realização de seus valores 

pessoais no ambiente organizacional. Assim, ainda que o indivíduo não se perceba compatível 

com a organização, não perceba realizar seus valores pessoais no ambiente organizacional e 

apresente ou não níveis elevados de intenção de saída, tais fenômenos podem mudar a depender 

do êxito ou fracasso do indivíduo em sua tentativa de, em suas interações com o ambiente, 

modificá-lo. 

Por fim, nota-se que, embora se observe um interesse crescente nos estudos em 

compatibilidade P-O internacionalmente, estudos desenvolvidos por pesquisadores brasileiros 

são escassos. Desde que se começou a revisão de literatura para o presente estudo, foram 

encontrados apenas dois artigos publicados em periódicos científicos (SANTOS; DOMENICO, 

2015; SOUSA; PORTO, 2015), dois capítulos de livros (TEIXEIRA; PEREIRA, 2008; PORTO 

et al., 2012) e duas dissertações de mestrado (PEREIRA, 2006; SOUSA, 2013) sobre 

compatibilidade P-O no Brasil. Assim, sugere-se a realização de mais estudos em 

compatibilidade P-O, em geral, no Brasil. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

Participante da pesquisa 

 

Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa de doutorado “Realização de 

Valores Pessoais no ambiente organizacional (RVP) como uma nova perspectiva em 

compatibilidade entre indivíduo e organização e suas influências em intenções de saída”.  
Seu objetivo é identificar a compatibilidade entre trabalhadores brasileiros e as organizações 

em que trabalham, considerando a realização de valores pessoais no ambiente organizacional, 

bem como sua relação com intenção de saída da organização. 

 

Os dados para o estudo serão coletados por meio de um instrumento de pesquisa composto por 

128 questões de múltipla escolha e uma questão aberta.  

 

O instrumento será distribuído mediante link na internet, enviado pelo Pesquisador via e-mail. 

Tanto o instrumento de coleta de dados, quanto o contato interpessoal, não oferecem riscos 

conhecidos e/ou previsíveis aos participantes. 

 

As respostas, uma vez enviadas, serão registradas em uma planilha gerada diretamente pelo 

software à qual apenas os pesquisadores abaixo terão acesso. Garante-se  sigilo, anonimato e 

confidencialidade dos dados, reforçados pelos procedimentos de análise de dados a serem 

empregados,  que considerarão somente o conjunto de dados.  

 

Em qualquer etapa do estudo você terá acesso aos pesquisadores para esclarecimento de 

eventuais dúvidas (no endereço abaixo) e terá o direito de retirar-se do estudo sem qualquer 

penalidade ou prejuízo. Para isso, basta não responder ao questionário desde o princípio, ou não 

acionar o comando de envio das respostas, que se encontra ao final da última seção. 

 

Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, poderá 

entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie 

- Rua da Consolação, 896 - Ed. João Calvino - térreo. 

 

Desde já agradecemos sua colaboração. 

 

Declaro que expliquei ao participante os procedimentos a serem realizados neste estudo, seus 

eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem qualquer penalidade 

ou prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas. 

  

São Paulo, 15 de novembro de 2014. 

 

 

Leonardo Blanco dos Santos 
Doutorando em Administração de Empresas 

leonardoblanco.80@gmail.com          

Telefone (Austrália): + 61 0475 905 936 

 Profa Dra Silvia M Russi De Domenico 
Orientadora 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Rua da Consolação, 896 

Telefone: 11- 2114.8597 

silviarussi@mackenzie.br 
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APÊNDICE B – Registro das mensagens enviadas aos participantes 

 

 Como mencionado na seção 4.4, seguindo as orientações de Dillman et al. (2014), foram 

enviadas as seguintes mensagens para os participantes que haviam recebido o link fechado e 

não haviam respondido ao instrumento de pesquisa. 

 

1ª mensagem 

 

Assunto: Pesquisa de doutorado 

 

Caros, 

Há alguns dias, enviei uma mensagem solicitando sua participação na pesquisa que estou 

conduzindo sobre realização de valores pessoais no ambiente organizacional. 

Como algumas pessoas me escreveram dizendo que não receberam a mensagem, não sei se 

vocês receberam ou não e estou escrevendo para pedir a ajuda de vocês para preencherem a 

pesquisa. 

Quem não recebeu a mensagem, pode responder ao questionário clicando no seguinte 

link: http://deakinbuslaw.co1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_cLOko174UFvadU1  

Quem recebeu a mensagem, poderia utilizar o link que está lá para responder ao questionário. 

No entanto, também pode utilizar o link acima se achar mais fácil. 

Muitas pessoas que já responderam ao questionário me disseram que demoraram apenas 20 

minutos, mas isso depende de cada um e também da velocidade da conexão com a internet. 

Embora o meu prazo final para conseguir as respostas seja 28 de fevereiro, me ajudariam muito 

se respondessem até o final do mês de janeiro. 

Lembro que há poucos estudos desenvolvidos sobre realização de valores pessoais no ambiente 

organizacional e sua participação contribuirá para o desenvolvimento científico. 

Como forma de retribuir, será doado um quilo de alimento a uma instituição por cada pesquisa 

respondida. Como alternativa, você pode entrar para o sorteio de um vale-presente no valor de 

R$ 50,00. 

Muito obrigado. 

Leonardo Blanco dos Santos 

Doutorando em Administração de Empresas 

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

2ª mensagem: 

 

 

Assunto: Lembrete para responder a pesquisa de doutorado 

 

Caros, 
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Recentemente, lhes enviei uma mensagem pedindo para responderem ao questionário da minha 

tese de doutorado sobre realização de valores pessoais no ambiente organizacional e intenção 

de saída da empresa. 

Com esta mensagem, gostaria de reforçar o pedido para que preencham o questionário. Muitas 

pessoas demoraram apenas 20 minutos para preencher, embora isso dependa de cada um e da 

velocidade de conexão com a internet. 

Relembro que sua participação na pesquisa é voluntária e agradeço se você puder considerar o 

meu pedido para participar. 

Quem recebeu a mensagem com o link para responder ao questionário, por favor, peço para que 

responda utilizando aquele link. Dessa forma, o sistema me informa quem respondeu e você 

não recebe outras mensagens após ter respondido. 

Se você não recebeu a mensagem com o link, por favor, responda clicando em  

http://deakinbuslaw.co1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_cLOko174UFvadU1. 

Relembro que há poucos estudos desenvolvidos sobre realização de valores pessoais no 

ambiente organizacional e sua participação contribuirá muito para o desenvolvimento 

científico. 

Como forma de retribuir, doarei um quilo de alimento a uma instituição por cada questionário 

respondido ou você pode escolher entrar no sorteio de um vale-presente no valor de R$ 50,00. 

Muito obrigado! 

Leonardo Blanco dos Santos 

Doutorando em Administração de Empresas 

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

 

3ª mensagem: 

 

Assunto: Ajuda com pesquisa de doutorado Leonardo 

 

Caros, 

No começo de janeiro, lhes contatei solicitando sua ajuda para responder ao questionário que 

faz parte da minha tese de doutorado sobre realização de valores pessoais no ambiente 

organizacional. O objetivo da pesquisa é compreender se as pessoas conseguem realizar o que 

é importante para elas em seu ambiente de trabalho, bem como a relação disso com sua intenção 

de saída da empresa. 

Preciso da sua ajuda para assegurar que os resultados do estudo serão os mais precisos possíveis. 

Para responder ao questionário, você pode clicar no link seguinte: 

http://deakinbuslaw.co1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_cLOko174UFvadU1.  

Muitas pessoas que já responderam demoraram 20 minutos, embora isso dependa de cada um 

e da velocidade de conexão com a internet. 

Relembro que sua participação é voluntária e que suas respostas são confidenciais. Se você tiver 

alguma consideração ou dúvida com relação à pesquisa, por favor, contate-me 

(leonardoblanco.80@gmail.com) ou à minha orientadora, Prof. Dra. Silvia Marcia Russi De 

Domenico (silviarussi@mackenzie.br).  

mailto:silviarussi@mackenzie.br


240 

 

 
 

Como o meu prazo para obter as respostas termina no dia 28 de fevereiro, esta é a penúltima 

mensagem que lhe envio. Após esta mensagem, você receberá um último lembrete no dia 18 de 

fevereiro e, então, não receberá mais mensagens minhas. 

Muito obrigado por considerar o meu pedido. 

Leonardo Blanco dos Santos 

Doutorando em Administração de Empresas 

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

 

4ª mensagem: 

 

Assunto: Ajuda com pesquisa de doutorado Leonardo 

 

Caros, 

Escrevo para lembrá-los da mensagem que enviei no dia 08 de fevereiro pedindo sua ajuda para 

participar na pesquisa que faz parte da minha tese de doutorado sobre realização de valores 

pessoais no ambiente organizacional. 

A pesquisa está chegando ao fim e este é o último e-mail que enviarei sobre o estudo. O prazo 

para responder termina no dia 28 de fevereiro. 

Para responder ao questionário, basta clicar no link: 

http://deakinbuslaw.co1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_cLOko174UFvadU1.  

Muitas pessoas que já responderam demoraram apenas 20 minutos. 

Relembro que sua participação é voluntária e que suas respostas são confidenciais. Se você 

estiver interessado, poderá receber os resultados do estudo tão logo a tese seja entregue. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida com relação à pesquisa, por favor, contate-me 

(leonardoblanco.80@gmail.com) ou à minha orientadora, Prof. Dra. Silvia Marcia Russi De 

Domenico (silviarussi@mackenzie.br).  

Muito obrigado por considerar o meu pedido e, se possível, pela ajuda. 

Leonardo Blanco dos Santos 

Doutorando em Administração de Empresas 

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 
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APÊNDICE C – Instrumento de pesquisa 
 

Compatibilidade pessoa-organização na perspectiva de Realização de Valores Pessoais no 

ambiente organizacional 

 

Prezado(a) Participante, 

Agradecemos sua participação nesta pesquisa que visa compreender a percepção das pessoas sobre a 

realização de suas metas pessoais na empresa em que trabalham e sua relação com intenção de saída da 

empresa. 

Tal pesquisa faz parte da tese de doutorado desenvolvida por Leonardo Blanco dos Santos, sob a 

orientação da Prof. Dra. Silvia Marcia Russi De Domenico (Universidade Presbiteriana Mackenzie, São 

Paulo, Brasil) e com a coorientação do Prof. Dr. Jon Billsberry (Deakin University, Melbourne, 

Austrália). 

A finalização da tese só será possível com a sua participação, respondendo ao instrumento de pesquisa 

que está dividido em cinco blocos e, assim, contribuindo para geração de conhecimento científico. O 

tempo previsto para o completo preenchimento é de 40 minutos. Se for preciso interromper, suas 

respostas ficarão gravadas e você poderá continuar de onde parou posteriormente. 

Sua participação é voluntária. Se optar por participar, você pode se retirar do estudo a qualquer momento 

sem qualquer penalidade ou prejuízo. Para tanto, basta não concluir o preenchimento do questionário e, 

neste caso, nenhuma de suas respostas será utilizada. 

Lembramos que, nesta pesquisa, não há respostas certas ou erradas. Queremos conhecer o que você 

pensa e pedimos para que responda com honestidade.  

Suas respostas serão analisadas por técnicas estatísticas em conjunto com a de outros participantes, 

preservando sigilo, anonimato e confidencialidade. 

Poderá receber outras mensagens minhas, lembrando-o de responder ao questionário. No entanto, 

garante-se que apenas o pesquisador terá acesso ao seu endereço de e-mail e que você não receberá 

novas mensagens após esta etapa da pesquisa. 

Agradecemos muito sua participação. Como forma de retribuí-la, ao final do preenchimento você poderá 

escolher se prefere que o pesquisador doe um quilo de alimento (ou valor equivalente em dinheiro) para 

uma instituição de caridade ou se prefere concorrer a um dos quatro vale-presentes no valor de R$ 50,00 

cada. 

Se tiver alguma consideração ou dúvida sobre o estudo, por favor, entre em contato com Leonardo 

(leonardoblanco.80@gmail.com) ou com Silvia (silviarussi@mackenzie.br). 

Para participar da pesquisa, marque: 

 Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo e que as dúvidas que tive foram esclarecidas pelos 

pesquisadores. Estou ciente que minha participação é voluntária e que, a qualquer momento, tenho o 

direito de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar-me da mesma, sem qualquer 

penalidade ou prejuízo. 

 

mailto:silviarussi@mackenzie.br
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BLOCO 1 

Sobre você. Este primeiro bloco é composto de perguntas cuja resposta é obrigatória, pois nos 

possibilita comparar diferenças entre grupos. Por isso, não é possível passar para as próximas páginas 

do questionário sem responder às questões deste bloco. 

 

(1/129). Seu sexo 

 Masculino 

 Feminino 

 

(2/129). Sua idade    Por favor, digite o ano que você nasceu com quatro dígitos (ex: 1976). 

 

(3/129). Seu estado civil 

 Solteiro(a) 

 Casado(a) 

 Vivendo com parceiro(a) 

 Separado(a) ou divorciado(a) 

 Viúvo(a) 

 Prefiro não declarar 

 

(4/129). Seu nível de escolaridade 

 Eu não completei o ensino fundamental 

 Ensino fundamental completo 

 Ensino médio ou técnico completo 

 Cursando ensino superior 

 Ensino superior completo 

 Pós-graduação completa (especialização, mestrado ou doutorado) 

 

(5/129). Seus dependentes   Informe o número de pessoas (cônjuge, filhos, pais ou outros) que dependem 

financeiramente de você, sem contar você mesmo. 

 Nenhuma 

 Uma 

 Duas 

 Três 

 Quatro ou mais 

 

BLOCO 2 

A seguir, são apresentadas algumas possíveis metas de vida. Indique o quanto você tem conseguido 

realizar dessas metas na organização em que trabalha, de acordo com a seguinte escala: nada, muito 
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pouco, pouco, parcialmente, muito, totalmente. Se você trabalha em mais de uma empresa, considere a 

que está há mais tempo. 

 

Quanto dessa meta você tem conseguido realizar na empresa em que trabalha? 

 
Nada Muito pouco Pouco Parcialmente Muito Totalmente 

 

(6/129).   Formar minhas visões de maneira independente. 

(7/129).  Viver num país seguro e estável. 

(8/129).  Entreter-me. 

(9/129).  Evitar chatear as pessoas 

(10/129). Proteger as pessoas fracas e vulneráveis da sociedade. 

(11/129). Fazer com que as pessoas façam o que eu digo. 

(12/129). Não merecer mais do que os outros. 

(13/129). Preservar a natureza. 

(14/129). Não ser envergonhado(a) pelos outros. 

(15/129). Fazer coisas diferentes. 

(16/129). Cuidas das pessoas que me são próximas. 

(17/129). Sentir-me poderoso(a) por ter dinheiro. 

(18/129). Evitar doenças e proteger minha saúde. 

(19/129). Ser tolerante com todos os tipos de pessoas e grupos. 

(20/129). Não violar regras ou regulamentos. 

(21/129). Tomar minhas próprias decisões a respeito da minha vida. 

(22/129). Ter ambições na vida. 

(23/129). Manter valores e forma de pensar tradicionais. 

(24/129). Obter a confiança das pessoas que me conhecem. 

(25/129). Ser rico(a). 

(26/129). Participar de atividades que defendem a natureza. 

(27/129). Não irritar ninguém. 

(28/129). Formar minhas próprias opiniões. 

(29/129). Proteger minha imagem perante as outras pessoas. 

(30/129). Ajudar as pessoas que me são queridas. 

(31/129). Garantir minha segurança pessoal. 

(32/129). Ser considerado(a) um(a) colega confiável e fiel. 

(33/129). Assumir riscos que fazem a vida ficar excitante.  

(34/129). Ter poder para conseguir que as pessoas façam o que eu quero. 

(35/129). Planejar minhas atividades de forma independente. 

(36/129). Seguir as regras mesmo que ninguém esteja olhando. 

(37/129). Ter sucesso. 

(38/129). Seguir os costumes de minha família ou de minha religião. 

(39/129). Ouvir e compreender as pessoas que são diferentes de mim. 

(40/129). Ser cidadã(o) de um país capaz de me defender. 

(41/129). Desfrutar os prazeres da vida. 

(42/129). Contribuir para que as pessoas tenham oportunidades iguais na vida.  

(43/129). Ter humildade. 

(44/129). Descobrir as coisas por mim mesmo(a). 

(45/129). Honrar as práticas tradicionais de minha cultura. 

(46/129). Ser a pessoa que diz aos outros o que fazer.  

(47/129). Obedecer as leis. 

(48/129). Ter experiências novas. 

(49/129). Ter coisas caras que mostram a minha riqueza. 

(50/129). Proteger o meio ambiente da destruição ou poluição. 

(51/129). Aproveitar oportunidades de me divertir. 

(52/129). Preocupar-me com as necessidades das pessoas queridas. 
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(53/129). Ser reconhecido(a) pelo que alcanço. 

(54/129). Não ser humilhado(a). 

(55/129). Viver num país capaz de proteger-se de ameaças. 

(56/129). Não deixar outras pessoas com raiva.  

(57/129). Contribuir para que todos sejam tratados com justiça, mesmo pessoas que não conheço. 

(58/129). Não fazer coisas perigosas. 

(59/129). Estar satisfeito(a) com o que eu tenho e não querer mais. 

(60/129). Ganhar a confiança das pessoas próximas. 

(61/129). Ser livre para escolher por mim mesmo(a) o que fazer. 

(62/129). Aceitar as pessoas como elas são, mesmo que eu discorde delas. 
 

BLOCO 3 (versão masculina) 

Descrevemos resumidamente abaixo diferentes rapazes. Leia cada descrição e considere o quanto cada 

um desses rapazes é semelhante a você ou não. Assinale a opção que indica o quanto o rapaz descrito se 

parece com você. 

 

Quanto este rapaz se parece com você? 

 
Não se parece 

nada comigo 

Não se parece 

comigo 

Se parece 

pouco comigo 

Se parece mais 

ou menos 

comigo 

Se parece 

comigo 

Se parece 

muito comigo 

 

(63/129). É importante para ele formar suas visões de maneira independente. 

(64/129). É importante para ele que seu país esteja seguro e estável. 

(65/129). É importante para ele se entreter. 

(66/129). É importante para ele evitar chatear as pessoas. 

(67/129). É importante para ele que as pessoas fracas e vulneráveis da sociedade sejam protegidas. 

(68/129). É importante para ele que as pessoas façam o que ele diz que deveriam fazer. 

(69/129). É importante para ele nunca pensar que ele merece mais do que os outros. 

(70/129). É importante para ele tomar conta da natureza. 

(71/129). É importante para ele que ninguém jamais o envergonhe. 

(72/129). É importante para ele sempre procurar coisas diferentes para fazer. 

(73/129). É importante para ele cuidar das pessoas das quais ele se sente próximo. 

(74/129). É importante para ele ter o poder que o dinheiro pode trazer. 

(75/129). É muito importante para ele evitar doenças e proteger a sua saúde. 

(76/129). É importante para ele ser tolerante com todos os tipos de pessoas e grupos. 

(77/129). É importante para ele nunca violar as regras ou regulamentos. 

(78/129). É importante para ele tomar suas próprias decisões a respeito da sua vida. 

(79/129). É importante para ele ter ambições na vida.  

(80/129). É importante para ele manter tanto os valores, quanto as formas de pensar tradicionais. 

(81/129). É importante para ele que as pessoas que ele conhece tenham total confiança nele. 

(82/129). É importante para ele ser rico. 

(83/129). É importante para ele tomar parte nas atividades que defendam a natureza. 

(84/129). É importante para ele nunca irritar alguém.  

(85/129). É importante para ele desenvolver suas próprias opiniões. 

(86/129). É importante para ele proteger sua imagem pública. 

(87/129). É muito importante para ele ajudar as pessoas que lhe são queridas. 

(88/129). É importante para ele estar seguro pessoalmente.  

(89/129). É importante para ele ser um amigo confiável e fiel. 

(90/129). É importante para ele assumir riscos que fazem a vida ficar excitante. 

(91/129). É importante para ele ter poder para conseguir com que as pessoas façam o que ele quer. 

(92/129). É importante para ele planejar suas atividades de forma independente.  

(93/129). É importante para ele seguir as regras mesmo se ninguém estiver olhando. 

(94/129). É importante para ele ter muito sucesso. 

(95/129). É importante para ele seguir os costumes da sua família ou os costumes de uma religião. 
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(96/129). É importante para ele ouvir e compreender as pessoas que são diferentes dele. 

(97/129). É importante para ele ter um Estado forte que possa defender seus cidadãos.  

(98/129). É importante para ele desfrutar dos prazeres da vida. 

(99/129). É importante para ele que todas as pessoas no mundo tenham oportunidades iguais na vida. 

(100/129). É importante para ele ser humilde. 

(101/129). É importante para ele descobrir as coisas por si mesmo. 

(102/129). É importante para ele honrar as práticas tradicionais da sua cultura. 

(103/129). É importante para ele ser a pessoa que diz aos outros o que fazer.  

(104/129). É importante para ele obedecer todas as Leis. 

(105/129). É importante para ele ter todos os tipos de experiências novas. 

(106/129). É importante para ele ter coisas caras que mostram a sua riqueza. 

(107/129). É importante para ele proteger o ambiente natural da destruição ou poluição. 

(108/129). É importante para ele aproveitar qualquer oportunidade de se divertir. 

(109/129). É importante para ele se preocupar com todas as necessidades das suas pessoas queridas. 

(110/129). É importante para ele que as pessoas reconheçam o que ele alcança. 

(111/129). É importante para ele nunca ser humilhado. 

(112/129). É importante para ele que seu país se proteja de todas as ameaças.  

(113/129). É importante para ele nunca deixar as outras pessoas com raiva. 

(114/129). É importante para ele que todos sejam tratados com justiça, mesmo pessoas que ele não conhece.  

(115/129). É importante para ele evitar qualquer coisa perigosa. 

(116/129). É importante para ele estar satisfeito com o que ele tem e não querer mais.  

(117/129). É importante para ele que todos os seus amigos e família possam acreditar nele completamente. 

(118/129). É importante para ele ser livre para escolher por ele mesmo o que fazer.  

(119/129). É importante para ele aceitar as pessoas como elas são, mesmo quando ele discorda delas.  

 

BLOCO 3 (versão feminina) 

Descrevemos resumidamente abaixo diferentes pessoas. Leia cada descrição e considere o quanto cada 

uma dessas pessoas é semelhante a você ou não. Assinale a opção que indica o quanto a pessoa descrita 

se parece com você. 

 

Quanto esta pessoa se parece com você? 

 
Não se parece 

nada comigo 

Não se parece 

comigo 

Se parece 

pouco comigo 

Se parece mais 

ou menos 

comigo 

Se parece 

comigo 

Se parece 

muito comigo 

 

(63/129). É importante para ela formar suas visões de maneira independente. 

(64/129). É importante para ela que seu país esteja seguro e estável. 

(65/129). É importante para ela se entreter. 

(66/129). É importante para ela evitar chatear as pessoas. 

(67/129). É importante para ela que as pessoas fracas e vulneráveis da sociedade sejam protegidas. 

(68/129). É importante para ela que as pessoas façam o que ela diz que deveriam fazer. 

(69/129). É importante para ela nunca pensar que ela merece mais do que os outros. 

(70/129). É importante para ela tomar conta da natureza. 

(71/129). É importante para ela que ninguém jamais a envergonhe. 

(72/129). É importante para ela sempre procurar coisas diferentes para fazer. 

(73/129). É importante para ela cuidar das pessoas das quais ela se sente próxima. 

(74/129). É importante para ela ter o poder que o dinheiro pode trazer. 

(75/129). É muito importante para ela evitar doenças e proteger a sua saúde. 

(76/129). É importante para ela ser tolerante com todos os tipos de pessoas e grupos. 

(77/129). É importante para ela nunca violar as regras ou regulamentos. 

(78/129). É importante para ela tomar suas próprias decisões a respeito da sua vida. 

(79/129). É importante para ela ter ambições na vida.  

(80/129). É importante para ela manter tanto os valores, quanto as formas de pensar tradicionais. 

(81/129). É importante para ela que as pessoas que ela conhece tenham total confiança nela. 
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(82/129). É importante para ela ser rica. 

(83/129). É importante para ela tomar parte nas atividades que defendam a natureza. 

(84/129). É importante para ela nunca irritar alguém.  

(85/129). É importante para ela desenvolver suas próprias opiniões. 

(86/129). É importante para ela proteger sua imagem pública. 

(87/129). É muito importante para ela ajudar as pessoas que lhe são queridas. 

(88/129). É importante para ela estar segura pessoalmente.  

(89/129). É importante para ela ser uma amiga confiável e fiel. 

(90/129). É importante para ela assumir riscos que fazem a vida ficar excitante. 

(91/129). É importante para ela ter poder para conseguir com que as pessoas façam o que ela quer. 

(92/129). É importante para ela planejar suas atividades de forma independente.  

(93/129). É importante para ela seguir as regras mesmo se ninguém estiver olhando. 

(94/129). É importante para ela ter muito sucesso. 

(95/129). É importante para ela seguir os costumes da sua família ou os costumes de uma religião. 

(96/129). É importante para ela ouvir e compreender as pessoas que são diferentes dela. 

(97/129). É importante para ela ter um Estado forte que possa defender seus cidadãos.  

(98/129). É importante para ela desfrutar dos prazeres da vida. 

(99/129). É importante para eleaque todas as pessoas no mundo tenham oportunidades iguais na vida. 

(100/129). É importante para ela ser humilde. 

(101/129). É importante para ela descobrir as coisas por si mesmo. 

(102/129). É importante para ela honrar as práticas tradicionais da sua cultura. 

(103/129). É importante para ela ser a pessoa que diz aos outros o que fazer.  

(104/129). É importante para ela obedecer todas as Leis. 

(105/129). É importante para ela ter todos os tipos de experiências novas. 

(106/129). É importante para ela ter coisas caras que mostram a sua riqueza. 

(107/129). É importante para ela proteger o ambiente natural da destruição ou poluição. 

(108/129). É importante para ela aproveitar qualquer oportunidade de se divertir.  

(109/129). É importante para ela se preocupar com todas as necessidades das suas pessoas queridas. 

(110/129). É importante para ela que as pessoas reconheçam o que ela alcança. 

(111/129). É importante para ela nunca ser humilhada. 

(112/129). É importante para ela que seu país se proteja de todas as ameaças. 

(113/129). É importante para ela nunca deixar as outras pessoas com raiva. 

(114/129). É importante para ela que todos sejam tratados com justiça, mesmo pessoas que ela não conhece.   

(115/129). É importante para ela evitar qualquer coisa perigosa. 

(116/129). É importante para ela estar satisfeito com o que ela tem e não querer mais.  

(117/129). É importante para ela que todos os seus amigos e família possam acreditar nela completamente. 

(118/129). É importante para ela ser livre para escolher por ela mesmo o que fazer.  

(119/129). É importante para ela aceitar as pessoas como elas são, mesmo quando ela discorda delas.  

 

BLOCO 4 

A seguir, apresentam-se questões sobre sua intenção de sair da organização em que trabalha.  Responda 

às questões utilizando a seguinte escala: discordo fortemente, discordo, nem discordo nem concordo, 

concordo, concordo fortemente. Se você trabalha em mais de uma empresa, lembre-se de considerar a 

que está há mais tempo. 

 
Discordo 

fortemente 
Discordo Nem discordo 

nem concord 
Concordo Concordo 

fortemente 

 

(120/129). Eu preferiria outro emprego ao que tenho agora. 

(121/129). Se tudo der certo, não estarei trabalhando para esta empresa daqui a um ano. 

(122/129). Tenho pensado seriamente em sair desta empresa. 
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(123/129). Você recomendaria a empresa para outra pessoa trabalhar? 

 Sim 

 Não 

Por favor, relacione nos quadros abaixo os principais motivos pelos quais você recomendaria ou não a empresa 

em que trabalha para outra pessoa. Você pode preencher os dois quadros ou apenas um deles, conforme a sua 

opinião. 

Principais motivos para recomendar: 

Principais motivos para não recomendar: 

 

BLOCO 5 

Sobre sua empresa e função 

Este é o último bloco da pesquisa. Assim como foi no primeiro bloco, as perguntas desta parte são 

obrigatórias, pois nos possibilitam comparar diferenças entre grupos. Se você trabalha em mais de uma 

empresa, considere a que está há mais tempo. 

(124/129). Tempo na organização 

 Até 3 meses 

 De 4 a 6 meses 

 De 7 a 12 meses 

 De 1 a 5 anos 

 De 6 a 10 anos 

 De 11 a 20 anos 

 De 21 a 30 anos 

 Mais de 30 anos 

 

(125/129). Tipo de contrato 

 Sócio-proprietário 

 CLT (registro em carteira) 

 PJ (nota fiscal) 

 Cooperado 

 Trainee 

 Estágio 

 Outro 

Por favor, especifique: 

 



248 

 

 
 

(126/129). Seu cargo é 

 Não gerencial 

 Gerencial 

 Sócio ou proprietário 

 

(127/129). Setor de atividade da empresa 

 Privado 

 Público 

 Não governamental 

 Outro 

Por favor, especifique: 

 

 (128/129). Tipo de atividade econômica da empresa 

 Primária (agricultura ou extração de matéria-prima) 

 Secundária (indústria) 

 Terciária (serviços, incluindo o comércio) 

 

(129/129). Tamanho da empresa (essa questão aparecia para quem havia respondido atividade primária 

ou secundária na questão 128) 

 Microempresa (até 19 empregados) 

 Empresa pequena (20 a 99 empregados) 

 Empresa média (100 a 499 empregados) 

 Empresa grande (mais de 500 empregados) 

 

(129/129). Tamanho da empresa (essa questão aparecia para quem havia respondido atividade terciária 

na questão 128) 

 Microempresa (até 9 empregados) 

 Empresa pequena (10 a 49 empregados) 

 Empresa média (50 a 99 empregados) 

 Empresa grande (mais de 100 empregados) 

 

Como forma de retribuir a sua participação, você pode escolher se prefere que o pesquisador doe um 

quilo de alimento a uma instituição de caridade (ou o mesmo valor em dinheiro, dependendo da 

necessidade da instituição) ou se prefere entrar em um sorteio de um vale-presente no valor de R$ 
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50,00. Caso prefira a doação, escolha entre as instituições abaixo. Você pode escolher mais de uma 

instituição (neste caso, o valor será dividido entre as instituições que escolheu). 

 Casa de Repouso Meireles Brites A casa de repouso conta com a ajuda de doações para cuidar de 

aproximadamente 20 idosos. Não tem muitos recursos, mas não deixa faltar o básico para os idosos. 

Fica na Av. Vila Ema, 2479 - São Paulo, telefone (11) 3794-1933. 

 Urece Esporte e Cultura para Cegos Localizada no Rio de Janeiro, a Urece desenvolve atividades 

esportivas para pessoas com deficiência visual. Fazem parte de suas atividades aulas de futebol para 

cegos, goalball e natação. Para saber mais sobre a Urece, visite http://urece.org.br/site/.   

 Casa de Apoio à Criança com Câncer Vida Divina Localizada no bairro de Ermelino Matarazzo 

(São Paulo), oferece apoio a crianças e adolescentes com câncer procedentes de outros Estados ou 

de outras cidades do Estado de SP. Oferece hospedagem, alimentação, medicamentos, logística para 

a realização de procedimentos médicos, entre outras atividades. Mais informações em 

http://www.cavd.org.br/.   

 

Se preferir concorrer a um vale-presente, informe o seu e-mail no campo abaixo. Serão sorteados quatro 

vales-presente no valor de R$ 50,00 cada. Caso seja sorteado(a), será informado(a) por meio deste 

endereço.     Garantimos que os endereços de e-mail serão utilizados apenas para informar os sorteados 

e não serão relacionados às respostas do questionário nas análises que serão geradas para a tese de 

doutorado, sendo assegurado o sigilo, o anonimato e a confidencialidade dos participantes. 

 
Próxima tela: 

Você chegou ao final da pesquisa! Obrigado! 

Para a conclusão da tese de doutorado, precisamos da participação de muitas pessoas visando a 

realização das análises estatísticas. Por isso, agradecemos se puder recomendar novos 

participantes. As questões podem ser respondidas por todas as pessoas que trabalham em empresas 

no Brasil, incluindo sócio(a) ou proprietário(a). Caso possa indicar outras pessoas para 

participar, solicitamos que primeiro converse com as pessoas para saber se elas concordam em 

contribuir. Em caso positivo, por favor, envie apenas o primeiro nome e o endereço de e-mail delas 

para leonardoblanco.80@gmail.com. Garantimos que o endereço de e-mail será utilizado apenas para 

este fim acadêmico. 

   

Caso haja alguma questão ou consideração, por favor, não hesitem em nos contatar, pelos endereços 

leonardoblanco.80@gmail.com e silviarussi@mackenzie.br.  

 

Se quiser receber os resultados desta pesquisa, envie seu e-mail para leonardoblanco.80@gmail.com e 

lhe enviaremos tão logo a versão final da tese seja entregue. Garantimos que o endereço de e-mail será 

utilizado apenas para tal finalidade. 

  

Mais uma vez, agradecemos muito sua participação! 

  

Leonardo Blanco dos Santos e Silvia Marcia Russi De Domenico 

Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 
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APÊNDICE D – Registro das entrevistas cognitivas 

 

No Quadro 9, apresentam-se os principais comentários dos participantes em relação às 

assertivas do instrumento de pesquisa. Para economia de espaço, os itens pelos quais os 

participantes passaram sem tecer comentários relevantes aos objetivos da entrevista cognitiva 

foram omitidos do quadro. Nota-se que os participantes 1, 4 e 5 eram do sexo feminino e os 

participantes 2, 3, 6 e 7, do sexo masculino. 

 

 

Quadro 9. Principais comentários dos participantes nas entrevistas cognitivas 

Itens Participantes Comentários 

Apresentação 

do 

questionário 

3 “Está grande.” 

4 
"Se quiser saber o resultado, vai ter um campo no final? Pessoas da área ou que 

gostam do tema podem querer saber o resultado.” 

5 “Já vou falar que dá preguiça porque tem um monte de texto.” 

6 
“Primeiro parágrafo, deixar mais termos leigos. Tive que ler três vezes para 

entender.” 

7 
“Intenção de saída? O que é isso? Melhor colocar saída da empresa”. "Poderá 

continuar de onde parou posteriormente. Oba!” 

SDT1 6 “Visões? Não consigo nem entender a pergunta.” 

HE1 
1 Não entendeu o que era se entreter. 

7 “Entretenimento, né?” 

ST1 1 Se confunde com a palavra sempre, mas consegue encontrar uma solução. 

BEC1 7 “Não se parece nada comigo e não se parece comigo confunde um pouco.” 

SEP1 1 

Afirma que é importante, mas que seu trabalho a adoece. Então, fica confusa 

sobre o que responder, mas termina encontrando a solução perguntando-se 

novamente se aquilo é importante. 

COR1 1 
A participante lê todos os itens que têm advérbios ressaltando-os na leitura. 

Isso a faz utilizar pontos mais baixos na escala do que faria sem o advérbio. 

SDA1 6 “Eu, como cristão, se parece pouco comigo.” 

POR2 
6 

Questionou o que seria ser rico, argumentando que você pode ser rico de outras 

coisas que não dinheiro. 

7 Também questionou o que era ser rico. 

SEP2 
3 “Seguro pessoalmente? Quer dizer o quê?” 

4 “Segura pessoalmente ficou ambíguo.” 

ST2 1 
Comenta que assumir riscos para melhorar algo em sua vida (por exemplo, um 

novo emprego) seria muito, mas não para a vida ficar excitante. 

POD2 1 

Para responder, fez avaliação se isso era importante em sua vida pessoal 

(concluiu que não) e no trabalho (pode pedir para que façam). Assim, decidiu 

por “se parece mais ou menos comigo”. 

SDA2 

1 Não entendeu o texto do item. Pediu para que eu explicasse. 

6 
“Como assim independente? O que você quer dizer?" O participante sugere a 

redação “independente das outras pessoas”. 

COR2 2 “Algumas posso quebrar, mas não é se ninguém estiver olhando.” 

  (continua) 
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Itens Participantes Comentários 

AC2 5 “Eu parei porque fiquei pensando aqui: - O que é ter sucesso?” 

HUM2 1 

Escolheu “se parece mais ou menos comigo”. Acha que depende da situação. 

Você deve reconhecer quando não sabe algo, perguntar para quem sabe. Mas 

também deve dizer quando você acha que você é o melhor. 

POD3 7 “Eu tinha um estado de vida e eu mudei.” 

HE3 
1 

“Qualquer” (percebe-se que a participante sempre lê os advérbios de 

intensidade com ênfase). 

7 “Qualquer oportunidade” (nota-se que vai ressaltando todos os advérbios). 

BE3 5 “Todas não, né?” 

SEP3 1 

(Silêncio). “É, pois é (silêncio). Eu tenho vontade de fazer uma lipo, mas não 

tenho coragem de fazer (silêncio). Mas quem mesmo com medo vai lá e faz 

não acho que é louca, acho que é corajosa.” 

HUM3 5 “Aí também não é assim, não querer mais...” 

RSES1 

1 
Fez a relação com sua segurança no emprego. “No Brasil, o emprego não é 

seguro e estável, mas o setor que eu trabalho é seguro e estável dentro do país." 

5 
“Daí não é uma meta. O que eu posso fazer? É o país, né? É algo maior do que 

eu.” 

6 “Como assim?” 

7 (Ri) 

RHE1 

1 “Já consegui mais me entreter na empresa, hoje não, vejo tudo como trabalho.” 

2 
Tenho que relembrar que é quanto consegue realizar na empresa (estava 

pensando na vida em geral). 

RCOI1 

2 
Para responder aqui, ele faz associação com o que havia colocado em VP: “Eu 

tinha colocado como pareço muito.” 

3 
“É que, na verdade, a gente não evita. Vou por muito pouco, mas porque 

realmente não é uma meta minha.” 

RUNC1 

1 

Aqui, confunde a pergunta. Ao invés de responder o quanto realiza aquilo no 

trabalho, se pergunta se considera aquilo importante no trabalho (mas não faz 

associação com o que havia respondido em VP ou, pelo menos, não 

explicitamente).  

2 
“Acho que esse trabalha alinha um pouco... O que me deixa ainda na empresa 

é um pouco isso, esse alinhamento com os meus objetivos pessoais.” 

RPOD1 
1 

Aqui, confunde a pergunta. Ao invés de responder o quanto realiza aquilo no 

trabalho, se pergunta se considera aquilo importante no trabalho (mas não faz 

associação com o que havia respondido em VP ou, pelo menos, não 

explicitamente). “Eu tenho conseguido realizar parcialmente, não muito” (mas 

não lembra que aquilo não era importante para ela). 

2 “Se eu tenho conseguido fazer isso? Eu vou colocar parcialmente” 

RHUM1 

2 

O participante precisa voltar a ler a pergunta (Quanto dessa meta você tem 

conseguido realizar na empresa em que trabalha?). “Peraí... essa pergunta 

aqui... Quanto dessa meta você tem conseguido realizar na empresa em que 

trabalha? Você percebeu que eu estou voltando várias vezes para o início, né? 

Como mudou um pouco a atividade [...] ah, totalmente” 

3 (Pensa, repete a pergunta e responde “parcialmente”). 

4 (Lê duas vezes, mas responde sem qualquer comentário). 

  (continua) 
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Itens Participantes Comentários 

RFAC1 

1 

Os participantes eram solicitados a comparar entre as assertivas: “Não ser 

envergonhado(a) pelos outros” e “ Jamais ser envergonhado(a) pelos outros” 

Participante 1: “Elas têm entendimentos diferentes.  Tirar o jamais, pois dá 

conatação de... Enfim...” 

2 “Jamais é muito forte. 70 “a” fica melhor.” 

3 “Jamais eu não gosto aqui não.” 

4 “Sem o jamais. Acho que o jamais é um pouco over.” 

5 “A a” (prefere opção sem advérbio). 

6 “A” 

7 “Respondi diferente. Jamais? Um dia eu posso ser vai...” 

RST1 

1 

Os participantes eram solicitados a comparar entre as alternativas “Fazer coisas 

diferentes” e “Sempre fazer coisas diferentes” 

Participante 1: Prefere esta opção, sem advérbios. “Se for pegar desde o dia em 

que eu entrei no banco, sim. Nos últimos três anos, que eu estou no mesmo 

cargo, não. Ficou em dúvida do que responder.” 

2 “Sempre tira, deixa sem sempre. Não faço sempre coisas diferentes.” 

3 “A “a” também fica melhor nesse caso.” 

4  Prefere sem o advérbio.  

5 “Ficaria com a “a”.” 

6 “A é muito, b é parcialmente.” 

7 “A” 

RPOR1 4 
“Ah... Não.” (Percebe-se que, como em VP não era importante para ela, já leu 

a assertiva dessa forma). 

RCOR1 

1 

Os participantes são solicitados a comparar entre “Não violar regras ou 

regulamentos” e “Nunca violar regras e regulamentos”. 

Participante 1: Aqui prefere com advérbio, “porque quando você entra na 

empresa tem regras e regulamentos, e se você assinou o contrato tem que seguir 

totalmente (...) Não violar dá a impressão de que você pode violar, sabe? A 

“nunca violar” eu achei que ficou melhor colocada.” 

2 “É a mesma coisa não e nunca. Eu tiraria o nunca, mas não faz diferença.” 

3 “A “a” acho que fica melhor também.” 

5 
“Também acho que a de cima. Nunca, sei lá, às vezes você pode violar uma 

regrinha, porque nem sempre a regra... Sabe?” 

6 “São iguais. 'A' é muito e 'b' é muito.” 

7 "A. Tem coisa que você pode acontecer de violar.” 

RAC1 1 
De novo, estava pensando em quanto aquilo é importante, não se está 

conseguindo realizar. 

RTR1 

1 

"Muito, porque o banco não me permite pensar fora dos valores e tradições 

dele. Não é importante na minha vida pessoal” (pela primeira vez, a 

participante faz uma relação com o que havia respondido em VP). 

5 

“Não é importante. O que eu faria? Colocaria parcialmente, porque está no 

meio. Falei agora, mas já vinha pensando várias vezes, por exemplo, em 

segurança do país. Tanto faz, se tá presente que bom; se não tá presente, que 

bom.” 

  (continua) 
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Itens Participantes Comentários 

RBED1 

1 

Os participantes são solicitados a comparar entre as opções “Obter a confiança 

das pessoas que me conhecem” e “Obter totalmente a confiança das pessoas 

que me conhecem” 

Participante 1: Prefere esta alternativa, “porque confiança já é total. A palavra 

total está a mais, mas tanto faz a e b. A palavra total não faz ser diferente de 

confiança.” 

2 “Confiança é confiança, não tem total confiança. É redundante.” 

3 “A” 

4 “Sem o advérbio fica melhor.” 

5 “Ficaria com a 'a'.” 

6 “Igual. 'A' muito, 'b' muito.” 

7 “A. Total, isso aí é... Só Jesus.” 

RPOR2 4 “Não, nada de rico.” (Observa-se que não é um VP importante para ela). 

RCOI2 

1 

Os participantes são solicitados a comparar entre as opções “Não irritar 

ninguém” e “Nunca irritar ninguém”. 

Participante 1: Prefere a a, porque “nunca é muito difícil, não depende só da 

gente.” Percebo que a participante não faz qualquer associação entre o que 

realiza e o quanto aquilo era importante. 

2 “É redundante.” 

3 A 

4 “Sem nunca.” 

5 “A, com certeza. Já é impossível, nunca então...” 

6 “A muito, b parcialmente.” 

7 A 

RSEP2 6 “Parcialmente, ambiente de risco biológico e químico.” 

RBED2 

1 
“No banco, não faço questão de ser considerada uma amiga, sim uma pessoa 

confiável, não amiga.” 

3 
(pensa para responder). “Colega ao invés de amigo, na empresa, mas dá para 

responder.” 

4 (pensou, mas chegou em muito). 

7 “Ser considerado? (silêncio) Acho que vem por acréscimo.” 

RPOD2 6 

“Entre parcialmente e muito a distância é muito grande. Está faltando algo 

intermediário, frequentemente talvez... Ou entre muito e totalmente, é muito 

próximo. Talvez não ter o totalmente e só o muito, não sei.” 

RSDA2 1 
“Esta pergunta você repetiu várias vezes” (observa-se que o valor não era 

importante para a participante). 

RAC2 

1 

Os participantes são solicitados a compararem as alternativas “Ter sucesso” e 

“Ter muito sucesso”. 

Participante 1: Prefere a alternativa a. 

2 “Redundante.” 

3 A 

4 “A, sem o muito.” 

5 “A também.” 

6 “A e b é parcialmente, é igual.” 

  (continua) 
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Itens Participantes Comentários 

RAC2 7 A 

RTR2 

1 
“Claro que via ter ses valores e isso não vai mudar. Aqui, consigo parcialmente 

seguir os meus costumes, ser quem eu sou.” 

2 “Não tenho essa meta na empresa.” (mas depois acho que fazia sentido). 

6 “Eu posso fazer sim.” 

RSES2 

1 
“No ambiente de trablaho, não sei como colocar. Hoje em dia, se for pensar no 

país...” 

3 Nota-se que o participante repete a questão e, então, responde. 

6 
“Na empresa, fica um pouco... Já está julgando o país, não na empresa. Talvez 

alguma pergunta que falasse sobre a participação da empresa no país.” 

RHE2 1 
“Não é no trabalho, mas é como resultado do trabalho. Vou colocar 

parcialmente” (porque ficou confusa). 

RUNC2 

1 

Os participantes são solicitados a comparar as alternativas “Contribuir para que 

as pessoas tenham oportunidades iguais na vida” e “Contribuir para que todas 

as pessoas tenham oportunidades iguais na vida”. 

Participante 1: “Se pudesse colocar oportunidades iguais na organização... Não 

sei se contribuo, vamos supor (pensou exemplo sobre promoção de 

funcionários). Não sei como eu vou contribuir para isso... Se contribuio com 

alguma coisa é muito pouco, nem saberia te dizer.” (prefere a alternativa a, em 

“todas as pessoas”). 

2 “É redundante.” 

3 
 “Nessa, eu fiquei na dúvida de qual seria a melhor, proque muda o sentido. A 

segunda dá a ideia de sociedade.” 

4 
“Tira esse todas que mudaria tudo. Respostas completamente opostas 98a e 

98b.” 

5 A 

6 “A e b são iguais, a resposta é igual.” 

7 
“B, todas. Onde eu trabalho é uma empresa alemã. Nafábrica, todos são 

tratados iguais. No cartão de visita, ninguém tem cargo, todo mundo é igual.” 

RHUM2 

1 “Nos momentos em que tem que ser, consigo muito.” 

2 
“Não faz sentido na empresa. Humildade, para nós, é dar a outra face para bater. 

Não tem o sentido de desapego. Precisa trabalhar a palavra humildade.” 

5 
“Percebo que os itens são repetidos, mas tudo bem. Acho que faz parte da 

pesquisa, é natural.” 

RSDT3 7 “Eu tenho feito muito, porque eu tô aprendendo cada coisa.” 

RTR3 4 

“Não tem muito. Até lá [VP] eu respondi alguma coisa, mas nem sei mais.” 

(Este VP é baixo para a participante, sendo possível observar que ela tem 

dificuldade para responder sobre a percepção de RVP). 

RCOR3 

1 

Os participantes são solicitados a comparar entre as assertivas “Obedecer as 

leis” e “Obedecer todas as leis”. 

Participante 1: “É igual, porque as duas são todas. Na primiera, não está 

dizendo obedecer a lei 1, 2 e 3. Talvez seria melhor deixar todas, cabe melhor.” 

2 “Redundante.” 

3 “Acho que fica melhor a 'a'.” 

4 “Sem todas.” 

5 A 

6 “A, muito. B, muito. Muito e totalmente estão muito próximos.” 

7 “Ah, já muda um pouquinho. Aqui eu prefeiro a 'a', viu?” 

  (continua) 
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Itens Participantes Comentários 

RST3 

1 

Os participantes são solicitados a comparar entre as alternativas: “Ter 

experiências novas” e “Ter todos os tipos de experiências novas”. 

Participante 1: Prefere a 'a', sem todos. “No ambiente de trabalho, todos os tipos 

de experiências novas, não sei...” 

2 “Redundante.” 

3 “Todos os tipos faz eu colocar menos, mas ambas dão sentido para responder.” 

4 
“Essa muda também. Experiências, sim. Todos os tipos, não. Também ficou 

oposto.” 

5 A 

6 “A muito, b parcialmente.” 

7 “A, você nunca consegue fazer todos.” 

RPOR3 5  “Coloco sempre no parcialmente, porque tanto faz para mim.” 

RUNN3 1 
“Eu já respondi 10 vezes. No trabalho, e não sei o que responder, porque não 

tem muitas coisas.” (mas encontrou uma solução).  

RBEC3 

1 

Os participantes são solicitados a comparar entre “Preocupar-me com as 

necessidades das pessoas queridas e “Preocupar-me com todas as necessidades 

das pessoas queridas.” 

Participante 1: Prefere a opção 'a'. “Se fossem todas, ia colocar pouco, porque 

todas a gente enlouquece, mas sem o todos ia colocar totalmente. E aí nessa 

não saberia qual, porque aqui muda o sentido.” 

2 “Redundante.” 

3 “A 'b' seria mais para baixo.” 

4 “Todas não ‘guento’ não. Muda também.” 

5 A 

6 “A muito, b aí não dá também, aí é pouco.” 

7 

“Prefiro a 'b', porque a gente tem que ver as pessoas como holísticas. Têm 

necessidade material, afetiva, social. Se você gosta da pessoa, tem que olhar 

não só para a aparência, mas holística, a pessoa em si.” 

RAC3 7 “Não me preocupo com isso porque vem por acréscimo.” 

RFAC3 

1 

Os participantes eram solicitados a comparar entre “Não ser humilhado(a).” e 

“Nunca ser humilhado(a).” 

Participante 1: “Não ser humilhada consigo muito, e nunca ser humilhada de 

vez em quando acontece.” 

2 
“Redundante, deixar a 'a'. Humilde e humilhado podem confundir. Humilde é 

quase relacionado à humilhado na nossa cultura.” 

3 “Não faz diferença, deixa a 'a'.” 

4 “A resposta fica igual, mas prefiro o 'a'.” 

5 A 

6 “A muito, b muito.” 

7 “Eu colocaria a 'a'.” 

RSES3 

1 

Os participantes foram solicitados a comparar entre as alternativas: “Viver num 

país capaz de proteger-se de ameaças” e “Viver num país capaz de proteger-se 

de todas as ameaças.” 

Participante 1: “As duas são iguais, tanto faz a ou b.” 

2 “Também não precisa, pode tirar o todas.” 

3 “A 'b' faz baixar a resposta.” 

  (continua) 

   



256 

 

 
 

   

Itens Participantes Comentários 

RSES3 

4 
“Depende do que é ameaças. Eu não sei se o Brasil é capaz... Todas já não é. 

Se tiver catástrofe natural, o Brasil não está nem preparado para uma chuva.” 

5 A 

6 “Essas perguntas de país...” 

7 B 

RCOI3 

1 

Os participantes foram solicitados a comparar entre as alternativas: “Não deixar 

outras pessoas com raiva.” E “Nunca deixar outras pessoas com raiva.”  

Participante 1: Se fosse a 'b', com nunca, muito pouco. Se fosse a 'a', sem o 

nunca, parcialmente. 

2 “Pode tirar nunca.” 

3 “Prefiro a primeira opção.” 

5 “A. Sempre é impossível.” 

6 “Igual.” 

7 A 

RSEP3 

1 

Os participantes foram solicitados a comparar entre as alternativas: “Não fazer 

coisas perigosas” e “Nunca fazer coisas perigosas”. 

Participante 1: Num primeiro momento, não consegue pensar no que seria algo 

perigoso no trabalho. Depois, “não deixar o dinheiro do cliente na gaveta”. Diz 

que qualquer uma das duas faria o mesmo sentido. 

2 “Qualquer é redundante.” 

3 “A 'b' faz baixar a resposta, mas dá para responder dos dois jeitos.” 

4 
“Muda. Sem qualquer, muito. Qualquer, pouco... Não, fica 'parcialmente' para 

os dois, mas prefiro sem 'qualquer', fica menos confuso com a 'a'.” 

5 A 

6 “A, muito. B, parcialmente.” 

7  “Eu ficaria com a 'a'.” 

RHUM3 
3 

Observa-se que o participante voltou na pergunta: “Quanto dessa meta você 

tem conseguido realizar na empresa em que trabalha?”, ficou em silêncio e, 

depois, falou: “Essa não é uma meta minha, eu vou colocar nada, mas podia 

excluir isso daqui”. 

5 “Estou pensando se isso é uma meta para mim ou não.” 

RBED3 

1 

Os participantes são solicitados a comparar entre as alternativas: “Ganhar a 

confiança das pessoas próximas.” e “Ganhar a confiança completa de todas as 

pessoas próximas.” 

Participante 1: “Confiança é uma só, tanto faz deixar completa ou não” 

2 “Completa não precisa.” 

3 “Baixaria na 'b'.” 

4 “Fica diferente. Um é extremista, o outro não.” 

5 “Ficaria com a 'a'.” 

7 A 

RUNT3 5 “Eu vou dizer se vou conseguir ou não na medida que eu consigo.” 

  (continua) 
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Itens Participantes Comentários 

(120a) Se eu 

puder 

escolher, não 

estarei 

trabalhando 

nesta empresa 

daqui a um 

ano.  

1 
“Na primeira, a pessoa não tem nenhuma expectativa, que é o meu caso hoje, 

mas se acontecer uma proposta...” 

2 

“Puder escolher puxa toda a responsabilidade para mim. 120 'b' e 'c' a 

responsabilidade está no ambiente. Deixaria a primeira, porque além do 

ambiente, puxa para mim. Eu, é a única que tem eu.” 

3 “Não vejo diferença, são muito parecidas.” 

4 

“São diferentes. Se eu puder escolher, parece que a pessoa não tem opção. A 

sensação que dá é que tá só divagando, sem fazer nada para que se concretize. 

As outras duas parece mais um planejamento, eu estou trabalhando para isso, 

fazendo algo para que aconteça... está mais decidida. A segunda é a mais 

decidida de todas.” 

5 

“Se eu puder escolher, se tiver outra opção que eu possa escolher. Para mim, 

isso já é um absurdo, eu posso escolher. A escolha é o quanto a pessoa sabe 

que ela pode escolher, o quanto tá inteira para saber que não é vítima das 

situações.” 

6 

“Não vejo diferença. Na primeira, a pessoa pode, ela tem que ser ativa, tomar 

uma posição. Nas outras, a pessoa pode ficar só esperanco as coisas 

acontecerem, torcendo. Acho que a primeira é a melhor.” 

7 

“A, quando a pessoa está bem, que ela tem opção. Poder você pode. B, a pessoa 

já está planejando para sair mesmo. C, tá colocando a sorte, mas já está bem 

inclinada a não querer trabalhar na empresa. Na terceira, tem o verbo 'quero'.” 

(120b) Se tudo 

der certo, não 

estarei 

trabalhando 

nesta... 

1 “A pessoa já está fazendo alguma coisa, mandando currículo...” 

5 “A pessoa já está planejando siar e se tudo der certo ela vai.” 

(120c) Se tudo 

acontecer 

como quero, 

não estarei... 

1 
“A pessoa já tem um plano (na primeira nem um plano tem). Na segunda, o 

plano já está em execução.” 

5 
“É igual a anterior, só que um pouco mais. Tem várias coisas envolvidas, sabe? 

Vai casar, vai ter um filho... E se tudo acontecer...” 

Por favor, 

escreva no 

quadro abaixo 

os motivos 

pelos quais 

você 

recomendaria 

ou não a 

empresa em 

que trabalha 

para outra 

pessoa. 

6 

“Pontue no quadro abaixo, liste, relacione... Para que a pessoa não tenha que 

escrever um tratado, não tenha que formar sujeito, verbo e predicado, que dá 

preguiça.” 

Tempo na 

organização 

1 
Chama a sua atenção a última opção ser 'mais de 10 anos'. Cita vários exemplos 

de pessoas que trabalham com ela com 22 anos de empresa, 28 anos. 

2 
“E agora? (pensa). Vou considerar o total. Escrever: - Se trabalhou por mais de 

uma vez, considere o total.” 

3 

“Essas são obrigatórias. Quer dizer que as outras não eram?” (Sugere escrever 

que o participante pode deixar questões em branco, porque teria deixado 

aquelas que não eram meta para ele). 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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APÊNDICE E – Itens do QRVP separados por tipo motivacional 
 

 No quadro 10, apresentam-se as assertivas do QRVP separadas por tipo motivacional. 

 

Quadro 10. Assertivas do QRVP por tipo motivacional 
Tipo 

motivacional 

Código 

do item 
Item 

Autodireção de 

pensamento 

RSDT1 Formar minhas visões de maneira independente. 

RSDT2 Formar minhas próprias opiniões. 

RSDT3 Descobrir as coisas por mim mesmo(a). 

Autodireção de 

ação 

RSDA1 Tomar minhas próprias decisões a respeito da minha vida. 

RSDA2 Planejar minhas atividades de forma independente. 

RSDA3 Ser livre para escolher por mim mesmo(a) o que fazer. 

Estimulação 

RST1 Fazer coisas diferentes.                  

RST2 Assumir riscos que fazem a vida ficar excitante. 

RST3 Ter experiências novas. 

Hedonismo 

RHE1 Entreter-me.       

RHE2 Desfrutar os prazeres da vida. 

RHE3 Aproveitar oportunidades de me divertir. 

Realização 

RAC1 Ter ambições na vida.       

RAC2 Ter sucesso. 

RAC3 Ser reconhecido(a) pelo que alcanço. 

Poder: domínio 

RPOD1 Fazer com que as pessoas façam o que eu digo. 

RPOD2 Ter poder para conseguir que as pessoas façam o que eu quero. 

RPOD3 Ser a pessoa que diz aos outros o que fazer. 

Poder: recursos 

RPOR1 Sentir-me poderoso(a) por ter dinheiro.     

RPOR2 Ser rico(a). 

RPOR3 Ter coisas caras que mostram a minha riqueza. 

Face 

RFAC1 Não ser envergonhado(a) pelos outros.     

RFAC2 Proteger minha imagem perante as outras pessoas. 

RFAC3 Não ser humilhado(a). 

Segurança: 

pessoal 

RSEP1 Evitar doenças e proteger minha saúde.    

RSEP2 Garantir minha segurança pessoal. 

RSEP3 Não fazer coisas perigosas. 

Segurança: 

social 

RSES1 Viver num país seguro e estável. 

RSES2 Ser cidadã(o) de um país capaz de me defender. 

RSES3 Viver num país capaz de proteger-se de ameaças. 

Tradição 

RTR1 Manter valores e forma de pensar tradicionais.      

RTR2 Seguir os costumes de minha família ou de minha religião. 

RTR3 Honrar as práticas tradicionais de minha cultura. 

Conformidade: 

regras 

RCOR1 Não violar regras ou regulamentos.           

RCOR2 Seguir as regras mesmo que ninguém esteja olhando. 

RCOR3 Obedecer as leis. 

Conformidade: 

interpessoal 

RCOI1 Evitar chatear as pessoas.     

RCOI2 Não irritar ninguém. 

RCOI3 Não deixar outras pessoas com raiva. 

Humildade 

RHUM1 Não merecer mais do que os outros.            

RHUM2 Ter humildade. 

RHUM3 Estar satisfeito(a) com o que eu tenho e não querer mais. 

Benevolência: 

cuidado 

RBEC1 Cuidar das pessoas que me são próximas.    

RBEC2 Ajudar as pessoas que me são queridas. 

RBEC3 Preocupar-me com as necessidades das pessoas queridas. 

  (continua) 
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Tipo 

motivacional 

Código 

do item 
Item 

Benevolência: 

confiança 

RBED1 Obter a confiança das pessoas que me conhecem. 

RBED2 Ser considerado(a) um(a) colega confiável e fiel. 

RBED3 Ganhar a confiança das pessoas próximas. 

Universalismo: 

compromisso 

RUNC1 Proteger as pessoas fracas e vulneráveis da sociedade. 

RUNC2 Contribuir para que as pessoas tenham oportunidades iguais na vida. 

RUNC3 
Contribuir para que todos sejam tratados com justiça, mesmo pessoas que não 

conheço. 

Universalismo: 

natureza 

RUNN1 Preservar a natureza. 

RUNN2 Participar de atividades que defendem a natureza. 

RUNN3 Proteger o meio ambiente da destruição ou poluição. 

Universalismo: 

tolerância 

RUNT1 Ser tolerante com todos os tipos de pessoas e grupos. 

RUNT2 Ouvir e compreender as pessoas que são diferentes de mim. 

RUNT3 Aceitar as pessoas como elas são, mesmo que eu discorde delas. 

Fonte: Desenvolvido para este estudo. 
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APÊNDICE F –  Registro da tradução do Questionário de Intenção de Saída (QIS) 

 

Nos quadros 11, 12 e 13, apresentam-se os itens originais para mensuração de inteção 

de saída utilizados por Lauver e Kristof-Brown (2001); as versões realizadas pelos tradutores 

durante a primeira fase do procedimento de tradução (TRAPD); os comentários enviados pelos 

revisores na segunda etapa do procedimento de tradução (etapa de Revisão); e os comentários 

da consultora externa. 

 

Quadro 11. Registro da tradução do QIS: item 1 

Item original I would prefer another job to the one I have now 

Traduções 

realizadas na 

primeira 

etapa 

1. Eu preferiria outro emprego ao que tenho agora. 

2. Eu gostaria de outro emprego em vez do emprego que eu tenho agora. 

3. Preferiria outro emprego em vez desse que tenho agora. 

Comentários 

dos 

tradutores/re

visores na 

segunda 

etapa 

Revisor 1. Prefiro esta aqui: "1. Eu preferiria outro emprego ao que tenho agora.", pois é uma 

questão de preferência e acho que o verbo "gostaria", embora tenha esta conotação também, não 

abrange muito bem o sentido de uma escolha entre o atual emprego e um novo, já o verbo 

"preferir" abrange melhor este sentido. Além disso, o verbo "preferir", embora, seja direto e 

bitransitivo, quando há uma escolha e as duas opções estão dispostas na frase, usa-se a 

preposição "a" ou "ao" conforme os exemplos do dicionário Houaiss: 1 escolher uma pessoa ou 

coisa entre outras; decidir-se por (ele preferiu pintar a ser médico); 2 gostar mais de (algo ou 

alguém) [do que de outro ou outrem] (ela prefere ficar em casa [a ir a um show]) 

Revisor 2. Opção 1, parece mais enxuta, partindo da premissa que você tem uma introdução para 

o questionário onde está claro o que são as perguntas. 

Revisor 3. Escolho a 1 pela precisão na equivalência das palavras. 

Revisor 4. O número 2 eu escreveria: Eu gostaria de ter outro emprego em vez desse que tenho 

agora. Ficaria mais “normal". Por outro lado, usar "preferiria" é mais "igual" ao inglês (to 

prefer). Gostei mais do 1 que do 3. "Ao" é mais natural que "em vez desse" depois de 

"preferiria". Acho que pode ser o 1 ou o 2 consertado, mas prefiro o número 1. Acho que no 

final das contas fica um pouco mais elegante. 

Revisor 5. Frase 1, porque acho uma tradução mais literal e formal, ao pé da letra. 

Revisor 6. Frase 1: Para mim, as 3 estão corretas. A meu ver, a frase 1 é a mais próxima da frase 

original, mas não vejo nada de errado com as outras duas. A frase 1 é mais rebuscada, poderia 

ser dita por um senhor, a 2 se adequa melhor a um jovem e a 3... sei lá... kkk.. tá bom... a 1 é a 

melhor pra mim então. 

Comentários 

da consultora 

externa 

A única frase gramaticalmente correta é a primeira, porque "preferir" rege a preposição "a": 

"preferir algo a outra coisa". 

Entretanto, essa regência é própria da língua culta. No português mais coloquial, já está 

cristalizada a construção "preferir isso do que aquilo". Então, é preciso ter em mente o tipo de 

público a quem você vai apresentar o questionário. Muitas pessoas podem ter algum tipo de 

sensação de estranhamento ao ler a frase 1 justamente por não estarem habituadas à regência 

correta, embora, pelo contexto, seja perfeitamente possível entender a afirmação. 

Se você optar pela afirmação 3, mais coloquialmente bem-aceita, eu só inseriria o pronome "eu" 

antes de "preferiria", para evidenciar que se trata da primeira pessoa, uma vez que a mesma 

forma verbal também serve para a terceira do singular (eu preferiria / ele/ela preferiria). 
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Quadro 12. Registro da tradução do QIS: item 2 

Item original If I have my way, I won’t be working for this company a year from now 

Traduções 

realizadas na 

primeira 

etapa 

1. Se eu puder escolher, eu não estarei trabalhando nesta empresa daqui a um ano. 

2. Se eu tiver opção, não vou estar trabalhando para esta empresa daqui a um ano. 

3. Se tudo funcionar como quero, não estarei trabalhando para esta empresa daqui a um ano. 

Comentários 

dos 

tradutores/re

visores na 

segunda 

etapa 

Revisor 1. Minha escolhida é "1. Se eu puder escolher, eu não estarei trabalhando nesta empresa 

daqui a um ano." A expressão "Se eu puder escolher" ficou muito mais natural do que "se eu 

tiver opção". Já o "se tudo funcionar como quero", a meu ver, não dá o sentido de escolha que o 

"If I have my way" dá. Já a segunda parte da frase, é óbvio que está errada gramaticalmente ("vou 

estar trabalhando"). É o grave problema de gerundismo. O certo gramaticalmente é empregar o 

futuro das seguintes formas: "vou trabalhar" ou "estarei trabalhando". 

Revisor 2. 1. Se eu puder escolher, eu não estarei trabalhando nesta empresa daqui a um ano. 

Esse “my way” aí quebra tudo, porque pode ter vários significados. Vou ficar com a Opção 1. 

Revisor 3. Acho que a 3 é a que mais se aproxima, mas não me parece tão precisa porque na 

frase em inglês o sujeito denota certo protagonismo (If I have my way) e na tradução em 

português o sujeito é passivo (o agente está fora). Mas é um preciosismo meu. Se eu fosse 

traduzir, ficaria com algo do tipo: "Se eu conseguir dar um jeito". 

Revisor 4. De novo, gostei do 1 e do 2. Os dois funcionam. Mas prefiro o 2, é um pouco mais 

elegante. Mas prefiro "nesta empresa" em vez de "para esta empresa". Então, escolho o 2, mas 

corrijo com "nesta". 

Revisor 5. Frase 1, idem 

Revisor 6. Eu gosto mais da 1. To have one's way, a meu ver, é a forma mais próxima de "se eu 

puder escolher". Eu não gosto da 2 porque tem um gerundismo que me irrita na língua 

portuguesa..."vou estar trabalhando". A 3 está boa também, mas foge um pouquinho da tradução 

literal. Quer saber? Para mim, a 1 e a 3 não têm diferença nenhuma.... 

Comentários 

da consultora 

externa 

A terceira é a melhor, sem dúvida, porque "If I have my way", para mim, não significa escolha 

ou opção, mas "to do exactly what I want" (e repare que o verbo "querer" só aparece nessa 

terceira afirmação). 

Além disso, há uma diferença semântica entre a terceira e as duas primeiras. Nas duas primeiras, 

a ação parte do respondente, ou seja, se ele tiver escolha/opção, ele toma uma decisão. E as 

pessoas sempre podem escolher, pois sempre existem opções, boas ou ruins, a pessoa só não 

quer as que existem, às vezes. É uma opção não trabalhar em vez de trabalhar, por exemplo. As 

opções estão lá, não é o respondente que vai criá-las necessariamente. 

Agora, a frase "se tudo funcionar como quero" já condiciona a tomada de decisão a fatores 

externos ao respondente. Ele tem expectativas que podem ou não ser realizadas, dependendo 

dele ou não. Ele tem uma ideia muito pessoal do que quer. Se essa ideia se concretizar, ele troca 

de emprego. É diferente de ter opção ou "poder escolher". Na terceira afirmação, não serve 

qualquer opção nem a "permissão" de escolha; só serve se as coisas decorrerem conforme o 

imaginado. 
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Quadro 13. Registro da tradução do QIS: item 3 

Item original I have seriously thought about leaving this company. 

Traduções 

realizadas na 

primeira 

etapa 

1. Tenho pensado seriamente em sair desta empresa. 

2. Eu tenho pensado seriamente em sair desta empresa. 

3. Tenho pensado seriamente em sair desta empresa. 

Comentários 

dos 

tradutores/re

visores na 

segunda 

etapa 

Revisor 1. "1. Tenho pensado seriamente em sair desta empresa." Na língua portuguesa, o sujeito 

não tem a obrigatoriedade de aparecer na frase, uma vez que a conjugação nos mostra quem é o 

sujeito da frase. Fica mais natural quando não o utilizamos. Porém, quando temos verbos que 

podem nos deixar em dúvida de quem está fazendo a ação (como por exemplo, na primeira frase 

eu poderia ter "eu preferiria" ou "ele/ela/você preferiria"), é melhor ter o sujeito explícito. 

Já no verbo "ter", não há nenhum tipo de confusão quando conjugado em "eu tenho"... então, eu 

prefiro com o sujeito oculto para ficar mais natural. 

Revisor 2. Eu tenho pensado seriamente em sair desta empresa. Aqui fica o problema de 

paralelismo. Se na Frase 1 você escolher as perguntas 1 ou 2, aqui você tem que ficar com a 

pergunta 2 para manter o "eu". Caso contrário, fique com a pergunta 1 ou 3. 

Revisor 3. Para mim, nenhuma está correta. O tempo verbal em inglês denota passado sem 

definição de prazo, ao passo que as opções em português denotam uma ação que começou no 

passado e continua no presente (seria I've been seriously thinking). A tradução correta seria "Eu 

pensei seriamente em sair dessa empresa). 

Revisor 4. Eu prefiro sem "eu". Não é um problema colocar ou tirar. Mas como "eu" não é 

necessário (o verbo já indica quem é) achei melhor tirar. Ou seja, prefiro 1 e 3 em vez do 2. 

Revisor 5. 1 

Revisor 6. Para mim as 3 são iguais. Uma pessoa que tem mais controle da língua materna, a 

meu ver, não usaria o pronome no começo da frase, só isso. 

Comentários 

da consultora 

externa 

Aqui tanto faz colocar ou não o pronome, porque o verbo "tenho" tem a desinência número-

pessoal apenas da primeira pessoa do singular, ou seja, se você disser "tenho" eu 

automaticamente vou entender "eu tenho". É só questão de você ver o que prefere. 

Particularmente, eu não usaria o pronome (afirmações 1 e 3), para aproximar mais do português, 

regido pela lei do menor esforço, tanto na escrita quanto na fala. Veja que no caso da primeira 

pergunta, o "eu" é necessário, porque "preferiria" serve tanto para a primeira pessoa do singular 

quanto para a terceira. Se você seguir, nas afirmações de todo o questionário, o critério de só 

utilizar o pronome quando for necessário eliminar qualquer tipo de ambiguidade, então no caso 

dessa frase 3 não seria necessário colocar o pronome. Entretanto, se você optar por usar sempre 

o pronome, mesmo quando óbvio, em todas as perguntas do questionário, aí tem de, por 

coerência, usar a afirmação 2 neste caso. 
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APÊNDICE G – Matrizes de correlação para localização dos tipos motivacionais Hedonismo, 

Face e Humildade 

 

Tabela 58. Matriz de correlações de Abertura a mudança com Hedonismo 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 

** Correlação significante no nível 0,01 (bicaudal). 

* Correlação significante no nível 0.05 (bicaudal). 

 

Tabela 59. Matriz de correlações de Autopromoção com Hedonismo 
Itens HE1 HE2 HE3 AC1 AC2 AC3 POD1 POD2 POD3 POR1 POR2 POR3 

HE1             

HE2 ,503**            

HE3 ,440** ,541**           

AC1 ,246** ,311** ,175**          

AC2 ,129** ,224** ,237** ,369**         

AC3 ,151** ,249** ,329** ,301** ,387**        

POD1 ,148** ,127** ,113* ,162** ,256** ,209**       

POD2 ,127** ,181** ,235** ,258** ,358** ,363** ,408**      
POD3 ,082 ,124** ,174** ,205** ,330** ,337** ,416** ,552**     

POR1 ,177** ,209** ,199** ,290** ,412** ,292** ,250** ,500** ,407**    

POR2 ,155** ,216** ,212** ,368** ,501** ,314** ,202** ,415** ,361** ,691**   

POR3 ,071 ,139** ,206** ,200** ,356** ,316** ,206** ,504** ,440** ,569** ,538**  

Fonte: Dados da pesquisa. 

** Correlação significante no nível 0,01 (bicaudal). 

* Correlação significante no nível 0.05 (bicaudal). 

 

Tabela 60. Matriz de correlações de Autopromoção com Face 
Itens AC1 AC2 AC3 POD1 POD2 POD3 POR1 POR2 POR3 FAC1 FAC2 FAC3 

AC1             
AC2 ,369**            

AC3 ,301** ,387**           

POD1 ,162** ,256** ,209**          

POD2 ,258** ,358** ,363** ,408**         

POD3 ,205** ,330** ,337** ,416** ,552**        

POR1 ,290** ,412** ,292** ,250** ,500** ,407**       

POR2 ,368** ,501** ,314** ,202** ,415** ,361** ,691**      

POR3 ,200** ,356** ,316** ,206** ,504** ,440** ,569** ,538**     

FAC1 ,135** ,208** ,234** ,215** ,125** ,206** ,137** ,138** ,107*    

FAC2 ,181** ,293** ,271** ,168** ,164** ,251** ,164** ,179** ,150** ,424**   
FAC3 ,173** ,257** ,336** ,204** ,172** ,207** ,202** ,205** ,145** ,576** ,397**  

Fonte: Dados da pesquisa. 

** Correlação significante no nível 0,01 (bicaudal). 

* Correlação significante no nível 0.05 (bicaudal). 

 

 

 

 

Itens SDT1 SDT2 SDT3 SDA1 SDA2. SDA3 ST1 ST2 ST3 HE1 HE2 HE3 

SDT1             
SDT2 ,547**            

SDT3 ,381** ,493**           

SDA1 ,444** ,610** ,396**          

SDA2 ,512** ,557** ,472** ,552**         
SDA3 ,397** ,564** ,416** ,555** ,509**        

ST1 ,159** ,195** ,221** ,175** ,258** ,199**       

ST2 ,231** ,198** ,251** ,225** ,260** ,244** ,426**      

ST3 ,137** ,207** ,301** ,166** ,300** ,222** ,492** ,508**     

HE1 ,163** ,173** ,094* ,118** ,185** ,142** ,308** ,252** ,232**    

HE2 ,146** ,275** ,208** ,256** ,271** ,254** ,355** ,357** ,349** ,503**   
HE3 ,008 ,148** ,164** ,115* ,225** ,189** ,324** ,354** ,488** ,440** ,541**  

Correlações entre as 

assertivas de Hedonismo 

e de Estimulação. 

 

Correlações entre as assertivas 

de Hedonismo e de Realização. 

 

Correlações entre as 

assertivas de Face e de 

Poder: recursos. 
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Tabela 61. Matriz de correlações de Conservação com Face 
Itens FAC1 FAC2 FAC3 SEP1 SEP2 SEP3 SES1 SES2 SES3 TR1 TR2 TR3 COR1 COR2 COR3 COI1 COI2 COI3 

FAC1                   

FAC2 ,424**                  
FAC3 ,576** ,397**                 

SEP1 ,174** ,261** ,166**                
SEP2 ,291** ,432** ,293** ,278**               

SEP3 ,315** ,332** ,321** ,233** ,250**              

SES1 ,185** ,226** ,182** ,304** ,262** ,166**             

SES2 ,206** ,264** ,190** ,258** ,260** ,228** ,505**            

SES3 ,264** ,305** ,321** ,346** ,302** ,342** ,566** ,645**           

TR1 ,238** ,311** ,189** ,165** ,129** ,321** ,108* ,150** ,224**          
TR2 ,128** ,291** ,085 ,180** ,135** ,276** ,117** ,144** ,227** ,718**         

TR3 ,191** ,313** ,163** ,227** ,194** ,319** ,242** ,284** ,301** ,731** ,689**        

COR1 ,186** ,256** ,146** ,193** ,204** ,357** ,124** ,154** ,150** ,316** ,295** ,332**       

COR2 ,086 ,212** ,084 ,159** ,212** ,290** ,138** ,160** ,124** ,265** ,264** ,315** ,651**      
COR3 ,108* ,270** ,131** ,223** ,203** ,335** ,147** ,202** ,226** ,364** ,360** ,420** ,698** ,684**     

COI1 ,239** ,186** ,163** ,096* ,169** ,229** ,082 ,097* ,143** ,172** ,188** ,152** ,277** ,187** ,191**    

COI2 ,316** ,331** ,253** ,144** ,232** ,333** ,147** ,241** ,306** ,212** ,181** ,210** ,372** ,264** ,355** ,529**   

COI3 ,307** ,292** ,283** ,113* ,194** ,351** ,138** ,204** ,362** ,222** ,197** ,201** ,332** ,205** ,316** ,535** ,750**  

Fonte: Dados da pesquisa. 

** Correlação significante no nível 0,01 (bicaudal). 

* Correlação significante no nível 0.05 (bicaudal). 

 

 

 

Tabela 62. Matriz de correlações de Conservação com Humildade 
Itens SEP1 SEP2 SEP3 SES1 SES2 SES3 TR1 TR2. TR3 COR1 COR2 COR3 COI1 COI2 COI3 HUM1 HUM2 HUM3 

SEP1                   
SEP2 ,278**                  

SEP3 ,233** ,250**                 

SES1 ,304** ,262** ,166**                

SES2 ,258** ,260** ,228** ,505**               
SES3 ,346** ,302** ,342** ,566** ,645**              

TR1 ,165** ,129** ,321** ,108* ,150** ,224**             

TR2 ,180** ,135** ,276** ,117** ,144** ,227** ,718**            

TR3 ,227** ,194** ,319** ,242** ,284** ,301** ,731** ,689**           
COR1 ,193** ,204** ,357** ,124** ,154** ,150** ,316** ,295** ,332**          

COR2 ,159** ,212** ,290** ,138** ,160** ,124** ,265** ,264** ,315** ,651**         

COR3 ,223** ,203** ,335** ,147** ,202** ,226** ,364** ,360** ,420** ,698** ,684**        

COI1 ,096* ,169** ,229** ,082 ,097* ,143** ,172** ,188** ,152** ,277** ,187** ,191**       
COI2 ,144** ,232** ,333** ,147** ,241** ,306** ,212** ,181** ,210** ,372** ,264** ,355** ,529**      

COI3 ,113* ,194** ,351** ,138** ,204** ,362** ,222** ,197** ,201** ,332** ,205** ,316** ,535** ,750**     

HUM1 ,056 ,031 ,075 ,083 ,043 ,039 ,123** ,116** ,107* ,161** ,141** ,140** ,186** ,247** ,199**    

HUM2 ,162** ,172** ,197** ,131** ,145** ,195** ,134** ,142** ,221** ,245** ,213** ,286** ,322** ,338** ,354** ,280**   

HUM3 -,064 -,003 ,095* -,068 -,013 -,009 ,032 ,074 ,054 ,043 ,012 ,020 ,074 ,105* ,086 ,244** ,059  

Fonte: Dados da pesquisa. 

** Correlação significante no nível 0,01 (bicaudal). 

* Correlação significante no nível 0.05 (bicaudal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlações entre as 

assertivas de Face e de 

Segurança: pessoal 

 

Correlações entre as 

assertivas de Humildade 

e de Conformidade: 

interpessoal 
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Tabela 63. Matriz de correlações de Autotranscendência com Humildade 
Itens HUM1 HUM2 HUM3 BEC1 BEC2 BEC3 BED1 BED2 BED3 UNC1 UNC2 UNC3 UNN1 UNN2 UNN3 UNT1 UNT2 UNT3 

HUM1                   

HUM2 ,280**                  
HUM3 ,244** ,059                 

BEC1 ,212** ,199** ,089*                
BEC2 ,126** ,317** ,036 ,635**               

BEC3 ,125** ,242** ,067 ,468** ,574**              

BED1 ,177** ,297** -,034 ,267** ,331** ,357**             

BED2 ,154** ,305** ,041 ,311** ,401** ,284** ,419**            

BED3 ,156** ,192** ,085 ,221** ,279** ,374** ,510** ,335**           

UNC1 ,216** ,320** ,086 ,270** ,311** ,231** ,170** ,257** ,088*          
UNC2 ,237** ,494** ,118** ,182** ,238** ,209** ,159** ,211** ,103* ,458**         

UNC3 ,199** ,397** ,060 ,265** ,332** ,193** ,167** ,311** ,125** ,465** ,551**        

UNN1 ,154** ,208** ,124** ,192** ,201** ,067 ,100* ,144** ,029 ,323** ,268** ,270**       

UNN2 ,070 ,250** ,097* ,131** ,179** ,121** ,103* ,172** ,065 ,317** ,302** ,259** ,745**      
UNN3 ,066 ,200** ,107* ,139** ,211** ,065 ,088* ,126** ,064 ,310** ,306** ,274** ,769** ,764**     

UNT1 ,224** ,428** ,103* ,183** ,199** ,178** ,196** ,265** ,078 ,344** ,367** ,395** ,204** ,205** ,177**    

UNT2 ,210** ,416** ,115** ,211** ,210** ,178** ,147** ,261** ,052 ,360** ,347** ,385** ,184** ,228** ,228** ,643**   

UNT3 ,218** ,452** ,074 ,189** ,179** ,173** ,162** ,199** ,125** ,307** ,332** ,387** ,152** ,158** ,210** ,530** ,615**  

Fonte: Dados da pesquisa. 

** Correlação significante no nível 0,01 (bicaudal). 

* Correlação significante no nível 0.05 (bicaudal). 
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APÊNDICE H - Modelos estimados de análises fatoriais confirmatórias 

 

Figura 19. Modelo de Análise Fatorial Confirmatória: VP Abertura a mudança 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 

Figura 20. Modelo de Análise Fatorial Confirmatória: VP Autopromoção 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 21. Modelo de Análise Fatorial Confirmatória: VP Conservação 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Figura 22. Modelo de Análise Fatorial Confirmatória: VP Autotranscendência 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 23. Modelo de Análise Fatorial Confirmatória: RVP Abertura a mudança 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 

Figura 24. Modelo de Análise Fatorial Confirmatória: RVP Autopromoção 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 25. Modelo de Análise Fatorial Confirmatória: RVP Conservação 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Figura 26. Modelo de Análise Fatorial Confirmatória: RVP Autotranscendência 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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APÊNDICE I– Modelos de equações estruturais estimados 

 

 

Figura 27. Modelo estrutural estimado 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura 28. Modelo estrutural estimado com variáveis de controle 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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ANEXO A – Parecer consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: Realização de Valores Pessoais no ambiente organizacional (RVP) como uma 

nova perspectiva em compatibilidade entre indivíduo e organização e suas influências em intenções de 

saída 

Pesquisador: Silvia Marcia Russi De Domenico  Área Temática: Versão: 1 

CAAE: 41998814.3.0000.0084 

Instituição Proponente:Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 1.113.537 

Data da Relatoria: 12/03/2015 

Apresentação do Projeto: 

Adequado 

Objetivo da Pesquisa: 

Adequado 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Adequado. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Adequado 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Dentro das normas. 

Recomendações: 

Nenhuma 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Projeto adequado do ponto de vista dos procedimentos Éticos. 

UNIVERSIDADE 

PRESBITERIANA MACKENZIE 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 



273 

 

 
 

Endereço: Rua da Consolação, 896 - Mezanino 
Bairro: Edifício João Calvino 
UF: SP Município: SAO PAULO 
Telefone: (11-)2114-8144 

CEP: 1302907 

 E-mail: copq@mackenzie.br 
Página 01 de 02 

 

 

 

 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

Considerações Finais a critério do CEP: 

SAO PAULO, 18 de Junho de 2015 

 

Assinado por: 

Elizeu Coutinho de Macedo 

(Coordenador) 

 

 

Endereço: Rua da Consolação, 896 - Mezanino 
Bairro: Edifício João Calvino 
UF: SP Município: SAO PAULO 

Telefone: (11-)2114-8144 

CEP: 1302907 

 E-

mail:

 copq@mackenzie.br 
Página 02 de 02 
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ANEXO B – Itens do PVQ-RR por tipo motivacional 

 

 No quadro 14, apresentam-se as assertivas do PVQ-RR separadas por tipo motivacional. 

 

Quadro 14. Assertivas do PVQ-RR por tipo motivacional 
Tipo 

motivacional 

Código 

do item 
Item 

Autodireção de 

pensamento 

SDT1 É importante para ele formar suas visões de maneira independente. 

SDT2 É importante para ele desenvolver suas próprias opiniões. 

SDT3 É importante para ele descobrir as coisas por si mesmo. 

Autodireção de 

ação 

SDA1 É importante para ele tomar suas próprias decisões a respeito da sua vida. 

SDA2 É importante para ele planejar suas atividades de forma independente. 

SDA3 É importante para ele ser livre para escolher por ele mesmo o que fazer. 

Estimulação 

ST1 É importante para ele sempre procurar coisas diferentes para fazer. 

ST2 É importante para ele assumir riscos que fazem a vida ficar excitante. 

ST3 É importante para ele ter todos os tipos de experiências novas. 

Hedonismo 

HE1 É importante para ele se entreter. 

HE2 É importante para ele desfrutar dos prazeres da vida. 

HE3 É importante para ele aproveitar qualquer oportunidade de se divertir. 

Realização 

AC1 É importante para ele ter ambições na vida. 

AC2 É importante para ele ter muito sucesso. 

AC3 É importante para ele que as pessoas reconheçam o que ele alcança. 

Poder: domínio 

POD1 É importante para ele que as pessoas façam o que ele diz que deveriam fazer. 

POD2 
É importante para ele ter poder para conseguir com que as pessoas façam o que 

ele quer. 

POD3 É importante para ele ser a pessoa que diz aos outros o que fazer. 

Poder: recursos 

POR1 É importante para ele ter o poder que o dinheiro pode trazer. 

POR2 É importante para ele ser rico. 

POR3 É importante para ele ter coisas caras que mostram a sua riqueza. 

Face 

FAC1 É importante para ele que ninguém jamais o envergonhe. 

FAC2 É importante para ele proteger sua imagem pública 

FAC3 É importante para ele nunca ser humilhado. 

Segurança: 

pessoal 

SEP1 É muito importante para ele evitar doenças e proteger a sua saúde. 

SEP2 É importante para ele estar seguro pessoalmente. 

SEP3 É importante para ele evitar qualquer coisa perigosa. 

Segurança: 

social 

SES1 É importante para ele que seu país esteja seguro e estável. 

SES2 É importante para ele ter um Estado forte que possa defender seus cidadãos. 

SES3 É importante para ele que seu país se proteja de todas as ameaças. 

Tradição 

TR1 
É importante para ele manter tanto os valores, quanto as formas de pensar 

tradicionais. 

TR2 
É importante para ele seguir os costumes da sua família ou os costumes de uma 

religião. 

TR3 É importante para ele honrar as práticas tradicionais da sua cultura. 

Conformidade: 

regras 

COR1 É importante para ele nunca violar as regras ou regulamentos. 

COR2 É importante para ele seguir as regras mesmo se ninguém estiver olhando. 

COR3 É importante para ele obedecer todas as Leis. 

Conformidade: 

interpessoal 

COI1 É importante para ele evitar chatear as pessoas. 

COI2 É importante para ele nunca irritar alguém. 

COI3 É importante para ele nunca deixar as outras pessoas com raiva. 

Humildade 

HUM1 É importante para ele nunca pensar que ele merece mais do que os outros. 

HUM2 É importante para ele ser humilde. 

HUM3 É importante para ele estar satisfeito com o que ele tem e não querer mais. 

  (continua) 
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Tipo 

motivacional 

Código 

do item 
Item 

Benevolência: 

cuidado 

BEC1 É importante para ele cuidar das pessoas das quais ele se sente próximo. 

BEC2 É muito importante para ele ajudar as pessoas que lhe são queridas. 

BEC3 
É importante para ele se preocupar com todas as necessidades das suas pessoas 

queridas. 

Benevolência: 

confiança 

BED1 É importante para ele que as pessoas que ele conhece tenham total confiança nele. 

BED2 É importante para ele ser um amigo confiável e fiel. 

BED3 
É importante para ele que todos os seus amigos e família possam acreditar nele 

completamente. 

Universalismo: 

compromisso 

UNC1 
É importante para ele que as pessoas fracas e vulneráveis da sociedade sejam 

protegidas. 

UNC2 
É importante para ele que todas as pessoas no mundo tenham oportunidades 

iguais na vida. 

UNC3 
É importante para ele que todos sejam tratados com justiça, mesmo pessoas que 

ele não conhece. 

Universalismo: 

natureza 

UNN1 É importante para ele tomar conta da natureza. 

UNN2 É importante para ele tomar parte nas atividades que defendam a natureza. 

UNN3 É importante para ele proteger o ambiente natural da destruição ou poluição. 

Universalismo: 

tolerância 

UNT1 É importante para ele ser tolerante com todos os tipos de pessoas e grupos. 

UNT2 É importante para ele ouvir e compreender as pessoas que são diferentes dele. 

UNT3 
É importante para ele aceitar as pessoas como elas são, mesmo quando ele 

discorda delas. 

Fonte: Adaptado de Torres et al. (no prelo) 

 

 

 

 


