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RESUMO
Os valores humanos atuam como guias orientando a vida e cotidiano de indivíduos, grupos,
organizações e sociedades. Os valores organizam-se em duas dimensões bipolares: AutoTranscendência versus Autopromoção e Abertura à Mudança versus Conservação. A primeira
referindo-se respectivamente a orientação para o outro versus para si próprio; e a segunda,
valorização da independência de pensamento e ação versus preservação de costumes, de
normas e segurança material. Tendo em vista que os valores orientam as ações é possível
esperar que a eles sejam subjacentes racionalidades: à primeira dimensão, racionalidade
substantiva a valores de Autotranscendência e racionalidade instrumental a Autopromoção; e
à segunda ambas racionalidades, independentemente do pólo. As organizações do Terceiro
Setor constituem-se num espaço privilegiado para uma atuação baseada na racionalidade
substantiva. Esta pesquisa dedicou-se ao estudo de Organizações do Terceiro Setor, tendo
como objetivo buscar compreender as relações entre os valores organizacionais e as
racionalidades, mediante a identificação dos valores organizacionais que permeiam as ONG’s
selecionadas e da compreensão das relações encontradas entre as dimensões bipolares e as
racionalidades, bem como a relação entre as funções de valores e racionalidades. Adotou-se o
estudo de multicaso com pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa, realizadas em três
organizações. Os resultados evidenciaram a existência de relação entre racionalidades e as
dimensões de Autotranscendência e Autopromoção dos valores organizacionais, porém outros
fatores como o momento histórico de surgimento da organização e crenças religiosas ou
espirituais compartilhadas na organização também entram na explicação da relação
encontrada entre racionalidades e a dimensão de Abertura à mudança e Conservação.
Palavras-chave: Valores organizacionais. Racionalidades. Terceiro setor. ONG’s.

ABSTRACT
Human values act as pointers guiding life and the day to day of individuals, groups,
organizations and societies. These values are organized in two bipolar dimensions: Self –
transcendency versus Self-promotion and Open to change versus Conservative. The former
values the independence of thought and action and the latter the preservation of customs and
rules plus material security. Keeping in mind the fact that values give bearing to actions, it is
possible to expect them to be of underlying rationality: in the first dimension, rationality
which is substantive to values of Self-transcendency and instrumental rationality to Selfpromotion. The second dimension being both types of rationality, independent of it’s pole.
The Organizations of the Third Sector occupy a privileged position to perform in based on the
substantive rationality. This research was dedicated to the study of Organizations of the Third
Sector with the objective of seeking to understand the relationship between organizational
values and rationality. Through identifying the organizational values that permeate the Non
Governmental Organizations selected and the understanding of the relationships that were
found amongst the bipolar dimensions and the rationality as well as the a relationship between
the functions of the values and rationality. A multi case study was adopted with quantitative
research and qualitative research that was done in three organizations. The results made
evident that there is a relationship between the rationality and the Self-transcendency and
Self-promotion of the organizational values. However, the historical period which the
organization first arose, the religious or spiritual belief that is shared in the organization also
enter the explanation of the relationship found between the rationality and the dimension of
being Open to change and Preservation.
Keywords: Organizational
Organizations.
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1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho busca compreender a relação entre valores organizacionais e
racionalidades em organizações do Terceiro Setor.

O universo do Terceiro Setor é composto, segundo Teodósio (2003), por organizações as mais
diferentes possíveis, tais como fundações, projetos sociais, sindicatos, igrejas e outros. Alves
(2002a) propõe como substituto, ou mesmo sinônimo de Terceiro Setor, o uso da sigla ONG
(Organizações Não-Governamentais) como um termo guarda-chuva, adotada neste trabalhado
para designar todo e qualquer tipo de organização pertencente ao Terceiro Setor.

As ONGs são vistas por Serva (1993), Vidal et al (2004) e outros, como organizações
substantivas, posição da qual discorda Alves (2002b) e que é parcialmente questionada por
Siqueira Pinto (2003), pois, ao pesquisar as fundações corporativas aceitando que “deveriam,
por coerência com suas finalidades, ter sua práxis administrativa pautada na racionalidade
substantiva” (p. 330), constatou que a “tendência pela predominância de referenciais
instrumentais, próprios de organizações burocráticas, no desenrolar de sua prática
administrativa, torna-se praticamente imanente a esse tipo de organização” (p. 340). O que se
observa é que, apesar de um crescimento consistente, ainda que pequeno, das publicações e
pesquisas em congressos científicos como da ENANPAD (IIZUKA; SANO, 2004), existe um
acirrado debate entre os defensores da racionalidade substantiva, presente em ONGs e
organizações lucrativas, e os seus críticos (MACIEL DE LIMA; HOPFER; SOUZA-LIMA,
2004; TENÓRIO, 1999), permanecendo a indagação: que tipo(s) de racionalidade(s)
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efetivamente se apresenta(m) nas organizações do Terceiro Setor, inclusive porque, para
Weber (1999), aquelas não são encontradas em seu estado puro.

Os estudos em valores (SCHWARTZ, 1992) indicam que os mesmos podem ser classificados
em duas dimensões bipolares: orientação para o outro (Autotranscendência) versus orientação
para si (Autopromoção); orientação para a Conservação versus orientação para Abertura à
mudança. Isso remete a pensar nas racionalidades apontadas por Weber (1999), relacionandoas a valores: a) racionalidade orientada para os fins (instrumental), relacionada a valores de
Autopromoção; b) racionalidade orientada para valores (substantiva), relacionada com valores
de Autotranscendência, indicando uma preocupação com o outro; c) racionalidades
instrumental e substantiva relacionada a valores de Conservação ou de Abertura à mudanças,
em menor ou maior grau.

A estrutura dos dez valores básicos de Schwartz (1992) tem sido vista refletida nos estudos de
valores organizacionais (OLIVEIRA; TAMAYO, 2004), podendo-se de forma que a
organização tanto pode ser orientada para a Conservação ou para Abertura à mudança, quanto
para a Autopromoção ou Autotranscendência.

Isto posto, propôs-se para esta dissertação o seguinte problema de pesquisa: As organizações
do Terceiro Setor são orientadas por racionalidades de acordo com os seus valores
organizacionais?

Para Katz e Kahn (1973), os valores estão entre os principais componentes de uma
organização, juntamente com os papéis e as normas, Oliveira e Tamayo (2004, p. 130)
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complementam afirmando que os valores “atuam como elementos integradores, no sentido de
que são compartilhados por todos ou pela maioria dos membros organizacionais”.

A relevância do estudo consiste em contribuir: do ponto de vista teórico, gerar conhecimento
sobre uma possível relação entre valores e racionalidade; do ponto de vista social, trazer à
tona as racionalidades que orientam as ações das ONGs; e do ponto de vista organizacional,
possibilitar uma reflexão sobre ação gerencial.

O presente estudo encerra-se no escopo da relação de valores e racionalidades, não tendo a
pretensão de estudar a cultura das organizações do Terceiro Setor, tampouco a influência que
os gestores possam exercer na organização quanto aos aspectos estudados.

O trabalho foi organizado com a seguinte estrutura: o primeiro capítulo consiste nesta
introdução; o segundo trata do referencial teórico; o terceiro apresenta o encaminhamento do
problema e sua proposição; o quarto informa sobre os procedimentos metodológicos
adotados; o quinto apresenta e analisa os dados coletados; e por último, o sexto apresenta as
reflexões e conclusões geradas em decorrência do desenvolvimento do trabalho.

O capítulo dedicado ao referencial teórico subdivide-se em quatro seções. A primeira seção
inicia com uma breve introdução histórica, buscando situar o Terceiro Setor no contexto da
caridade e filantropia, considerando que “empresas e associações de caridade sempre atuaram
em projetos sociais e tanto no Brasil quanto em outros países existem registros de ações
sociais da comunidade e das empresas já há muitas décadas” (TEODÓSIO, 2001, p. 3), com
outros autores remetendo inclusive ao século XVI (ADRIANO, 2002).
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A segunda seção aborda as racionalidades no Terceiro Setor, começando com Weber (1999),
passando pela revisão crítica de Guerreiro Ramos (1981) e chegando aos dias atuais com
Serva (1993, 1997), Alves (2002b) e outros autores, concluindo com uma proposta de
entendimento das racionalidades à luz dos estudos em valores.

Na terceira seção relacionada aos valores, são apresentados os antecedentes históricos,
iniciando com as pesquisas de Thomaz e Znaniecki (1918-1920), Parsons (1961, 1972) na
sociologia, passando por Maslow (1954) na psicologia e chegando em Rokeach (1973), sendo
este reconhecido por outros pesquisadores que avançaram nas suas propostas, como o autor
que propôs uma importante mudança na direção dos estudos em valores (ROS, 2001b). Tendo
como corte teórico o trabalho de Rokeach (1973), são introduzidas as pesquisas de Schwartz e
Bilsky (1987, 1990) e Schwartz (1992) propondo os dez tipos de valores motivacionais
universais, divididos nas duas dimensões bipolares de Autotranscendência versus
Autopromoção e Abertura às mudanças versus Conservação. Concluindo a seção, aborda-se
estes novos aportes nas pesquisas de Tamayo e colaboradores no Brasil e sua aplicação nas
pesquisas com valores organizacionais.

Para a última seção do referencial, busca-se relacionar as racionalidades e os valores,
comparando-se as dimensões bipolares de Schwartz (1992) às racionalidades descritas por
Weber (1999).

No terceiro capítulo faz-se o encaminhamento do problema de pesquisa, a proposição da
relação das dimensões dos valore organizacionais com as racionalidades, o entendimento dos
constructos abordados e finalmente os objetivos gerais e específicos do trabalho.
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No quarto capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos para a pesquisa
quantitativa e qualitativa, incluindo a caracterização das organizações e o perfil dos
respondentes.

No quinto capítulo faz-se a apresentação dos dados coletados com a utilização da escala
adaptada semanticamente para o Terceiro Setor (EVOTS), os tratamentos estatísticos e a
identificação dos seis fatores da escala adaptada, e finalmente as possíveis racionalidades
percebidas nas organizações, fazendo uso da análise descritiva, da análise de conteúdo de da
análise dos pressupostos e subentendidos.

No último capítulo são apresentadas as conclusões da pesquisa, suas limitações e avanços e as
possibilidades futuras de pesquisa.

Por último foram apresentadas as referências bibliográficas, seguidas dos apêndices, nos quais
são apresentados detalhes dos resultados da análise quantitativa e qualitativa.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1

TERCEIRO SETOR

2.1.1

Breve introdução à história do Terceiro Setor

Iniciativas filantrópicas, as quais expressam o amor à humanidade e o respeito pelo ser
humano, podem ser observadas ao longo da história da humanidade – encontrando-se
exemplos nas culturas grega, romana, judaica, chinesa, cristã, japonesa, africana – ora
enfatizando o indivíduo, visando à melhoria das condições de vida dos pobres e doentes, ora
enfatizando o coletivo, buscando melhorar as condições gerais de vida nas cidades
(ADRIANO, 2002; CURTI, 2004; GERZON, 2002; SALAMON, 1998).

Encontra-se no Código de Hamurab (ca. 2000 a.C.) e no Livro dos Mortos dos Egípcios (1240
a.C.) referências ao “homem bom” como aquele que dá pão ao faminto, água para o sedento,
roupa para o desnudo; bem como inscrições egípcias indicam que os faraós praticavam atos
de benevolência para agradar os deuses, com vistas à sua imortalidade (CURTI, 2004).

Piedade, cuidado com os outros, hospitalidade, são expressões encontradas em clássicos como
Homero (ca. 850 a.C.), Hesíodo (ca. 800 a.C.), Heródoto (484-425 a.C.), e pertencem aos
relacionamentos com os familiares e amigos, mas a filantropia estava relacionada com
cidadania, democracia e inclinações humanitárias. Xenofontes (430-355 a.C.) chamava
Sócrates (469-399 a.C.) de democrático e filantropo, ou seja, um amigo da humanidade.
Demóstenes (384-322 a.C.) declarava que as leis definiam não somente o que era violento ou
cruel, mas, ao contrário, suas afirmações eram feitas em um espírito democrático e
filantrópico (CURTI, 2004).
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Com os Estóicos, representados por Zenão de Citium (ca. 334-262 a.C.) a ênfase do conceito
de filantropia repousa sobre os direitos e privilégios dos cidadãos, garantidos por um
comportamento bom, compassivo e caridoso, não necessariamente para o pobre, mas como
uma política de participação em projetos ou de doação. Destaca-se que, quando um homem
rico doava de seus recursos para os propósitos públicos, visava a objetivos cívicos e culturais,
facilitando inclusive o convívio nas cidades maiores (ADRIANO, 2002; CURTI, 2004).

Os conceitos e as práticas dos Romanos diferiam pouco dos precedentes gregos, embora
instituições para os doentes e necessitados gozassem tanto do apoio público quanto do
privado. A prática dos subsídios (sportula) oferecidos por ricos e poderosos, por razões
pessoais e políticas, não era verdadeiramente filantrópica, no sentido original da palavra,
sendo esta entendida como expressão de amor e cuidado pela humanidade (ADRIANO, 2002;
CURTI, 2004).

O impulso para minorar o sofrimento humano em uma sociedade marcada por desigualdades,
encontra importante exemplo entre os Hebreus antigos, por meio do serviço e da doação
pessoal aos necessitados. Enquanto para uma boa parte de sistemas religiosos e éticos a
caridade dependia de um voluntarismo pessoal ou de uma iniciativa do estado, como no caso
da civilização Grega e Romana, para o Judaísmo o exercício da caridade era um dever central
e imperativo para cada indivíduo que professasse a crença nas suas leis (CURTI, 2004).
No Pentateuco, composto pelos cinco primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés,
encontram-se claras orientações sobre como o indivíduo deveria proceder para que o
necessitado pobre, a viúva ou o estrangeiro encontrasse suporte para a sua vida:
14 Não oprimirás o trabalhador pobre e necessitado, seja ele de teus irmãos, ou seja
dos estrangeiros que estão na tua terra e dentro das tuas portas. [...]. 17 Não
perverterás o direito do estrangeiro nem do órfão; nem tomarás em penhor o vestido
da viúva. [...]. 19 Quando no teu campo fizeres a tua sega e esqueceres um molho no
campo, não voltarás para tomá-lo; para o estrangeiro para o órfão, e para a viúva
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será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras das tuas mãos. 20
Quando bateres a tua oliveira, não voltarás para colher o fruto dos ramos; para o
estrangeiro, para o órfão, e para a viúva será. 21 Quando vindimares a tua vinha, não
voltarás para rebuscá-la; para o estrangeiro, para o órfão, e para a viúva será.1

Assim, para um Hebreu, o exercício da religiosidade ou espiritualidade não era simplesmente
uma busca transcendental, ritualística, mas a sua crença deveria ser refletida em questões
básicas da vida, tal como na colheita dos campos, objetivando a geração de suporte social aos
necessitados: as extremidades da área cultivada não deveriam ser totalmente ceifadas, as
espigas ou uvas que caíssem não deveriam ser colhidas e feixes esquecidos não deveriam ser
resgatados, para que os pobres e estrangeiros fossem alimentados2.

Em outro texto igualmente enfático, o autor registra o que Iahweh estava exigindo do povo
Hebreu, fazendo um contraponto entre a piedade reflexiva, contemplativa e uma outra
refletida nos relacionamentos justos e no suporte efetivo aos necessitados:
5 Seria esse o jejum que eu escolhi? o dia em que o homem aflija a sua alma?
Consiste porventura, em inclinar o homem a cabeça como junco e em estender
debaixo de si saco e cinza? chamarias tu a isso jejum e dia aceitável ao Senhor? 6
Acaso não é este o jejum que escolhi? que soltes as ligaduras da impiedade, que
desfaças as ataduras do jugo? e que deixes ir livres os oprimidos, e despedaces todo
jugo? 7 Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas
em casa os pobres desamparados? que vendo o nu, o cubras, e não te escondas da tua
carne?3

Na China antiga encontra-se uma atividade voluntária organizada, tendo sido fortalecida sob
o Budismo a partir do século VIII. Confúcio (551-479 a.C.) e Mencius (372-289 a.C.)
exaltavam a benevolência universal como uma virtude pessoal, sendo que esta generosidade
pessoal seria expressa principalmente na ajuda aos estrangeiros, às viúvas, aos órfãos. Nos
textos sagrados dos Hindus, o ato de dar para o necessitado, para o pobre, especialmente para
homens santos dependentes de esmolas, era um dever e uma promessa de que também o

1

Deuteronômio capítulo 24, versículos 14 a 22.
Levítico capítulo 19, versículos 9 e 10, capítulo 22, versículo 23, Deuteronômio capítulo 24, versículo 19.
Ambos os livros têm as suas datas possivelmente anteriores a 1406 a.C.
3
Isaías capítulo 58, versículos 5 a 7.

2
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doador receberia uma recompensa em uma existência futura, refletindo uma ênfase mais no
doador, do que no recebedor. Os ensinamentos de Gautama, o Buda (ca. 450 a.C.) não
somente incentivava o dar como uma virtude pessoal, mas também associada ao autocontrole,
como uma evidência de retidão (CURTI, 2004).

O Judaísmo parece ter influenciado fortemente o Cristianismo na conceituação e no
desenvolvimento de uma prática filantrópica piedosa, de tal forma que o apóstolo Paulo, e o
próprio Cristo, defendiam que o indivíduo rico não é de fato proprietário de seus bens, mas
um despenseiro, um administrador da riqueza que tem em suas mãos e a forma como se
relaciona com os seus bens deve refletir o seu compromisso com Deus, projetando punições
ou recompensas na vida futura4. Outros textos defendem a caridade como uma prática em
benefício dos pobres, sendo de fato uma obrigação ajudar os necessitados, as viúvas, os
órfãos, os encarcerados, com elogios e incentivos às pessoas que assim agiam5 (CURTI,
2004).

Se por um lado o cristianismo continuava a exercer uma forte influência durante a transição
da Idade Média para os tempos modernos, por outro as idéias da moderna filantropia,
caridade, Terceiro Setor, estavam sendo forjadas por novas condições sociais, incluindo o
declínio de feudalismo, o crescimento das cidades e o surgimento de uma incipiente classe
média, o deslocamento de populações em decorrência de mudanças políticas e econômicas e a
emergência dos estados nacionais (CURTI, 2004).

4

Mateus capítulo 25, versículos 35 a 46; Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31; 1 Coríntios, capítulo 13; 2
Coríntios, capítulos 8 e 9.
5
1 Timóteo capítulo 5, versículos 3 a 16; 2 Coríntios capítulo 9, versículos 1 a 5; Lucas capítulo 10, versículos
25 a 36.
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Nesse período de transição encontram-se duas abordagens, que se contrapõem em sua
essência, sobre o exercício da caridade, da filantropia: a primeira abordagem, representada
pelo Protestantismo, enfatiza a salvação pela fé e a importância da ação social individual,
expressa no desempenho de um bom trabalho, sendo os possuidores de recursos meros
administradores dos bens que lhes foram confiados. Seguindo esta linha, na Inglaterra e em
outros países com influência protestante, surge o conceito de uma responsabilidade social
privada, supervisionada pelo público. A segunda abordagem é observada nos países católicos,
com ênfase aos papéis educacionais e de caridade, como um mínimo de regulamentação do
Estado (CURTI, 2004).

Sanglard (2003) afirma que a história das modernas fundações está diretamente ligada à
filantropia, ainda que não exclusivamente, e remonta ao império romano, bem como que as
ordens monásticas, com origem na idade média, eram responsáveis pela assistência aos
necessitados. Comentando as mudanças conceituais apontadas anteriormente, a autora entende
a filantropia como uma laicização da caridade cristã, ocorrida a partir do século XVIII, e que
teve nos filósofos das luzes (Montesquieu, Voltaire, Diderot, Rousseau) seus maiores
propagandistas. O ‘fazer o bem’, o socorro aos necessitados, deixa de ser uma virtude cristã
para ser uma virtude social; e a generosidade é entendida pelos filósofos ilustrados como a
virtude do homem bem-nascido, que tem inclinação a doar largamente, daí a forte presença
das grandes fortunas entre os principais filantropos (2003, p. 1095).

Duprat (1993), citado por Sanglard (2003), apresenta uma distinção entre caridade e
filantropia, pois ainda que ambas objetivem atender aos necessitados, são distintas nos meios
de realizá-la. Enquanto a caridade traz consigo o conceito de uma obra piedosa, pregando
assim o anonimato para o autor da obra, a filantropia “por ser um gesto de utilidade, tem na
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publicidade sua arma: visto que a publicidade provoca a visibilidade da obra e acirra a
rivalidade entre os benfeitores” (DUPRAT6, 1993 apud SANGLARD, 2003, p. 1096).

2.1.2 Situando as origens do Terceiro Setor no Brasil

A história das associações voluntárias no Brasil está ligada à colonização portuguesa, com
dois pilares básicos: o sistema de plantio adotado e a união entre o governo colonial e a Igreja
Católica Romana. A chamada instituição do plantio, composta “pela ‘Casa Grande’ do senhor
da senzala, o quarto dos escravos, a capela, os campos de cana, o moinho de milho e a
acomodação para os trabalhadores livres e outros residentes” (LANDIM, 1997, p. 324),
formava um mundo controlado e dirigido pelo patriarca, do qual dependiam todos os
trabalhadores, criando um sistema de clientelismo, por meio do qual trocava-se lealdade e
serviços por proteção e favor; não favorecendo este modelo o surgimento de associações
voluntárias autônomas (LANDIM, 1997, p. 324).

O segundo pilar da colonização portuguesa citado, a união da Igreja com o Estado, perdurou
por quatro séculos e desempenhou papel importante na organização da sociedade civil, pois o
Catolicismo, por ser a religião oficial do Estado, oferecia reconhecimento social para os
indivíduos por meio da celebração das cerimônias do batismo, matrimônio e funerais; e
mesmo para o exercício da cidadania era fundamental ser Católico (LANDIM, 1997).

De fato, a Igreja Católica era enfraquecida pelo sistema de proteção do Estado e havia um
“catolicismo popular” nascido das tradições medievais dos santos padroeiros, devoções, festas
religiosas e das Confrarias, que eram sociedades religiosas dirigidas às pessoas leigas, com
6

DUPRAT, Catherine. Pour l’amour de l’humanité: le temps des philantropes. Paris: Éditions du CTHS, 1993.
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importante papel no desenvolvimento da filantropia e na organização das associações de
voluntários. Estas Confrarias, reconhecidas pelas leis civis e eclesiásticas, prestavam serviços
sociais para a comunidade e tinham liberdade em seus negócios internos (LANDIM, 1997).

As “Irmandades de Misericórdia”, pertencentes a esta tradição das Confrarias, com recursos
oriundos da sociedade colonial, estabeleceram no país hospitais, orfanatos e asilos,
conhecidos como as Santas Casas, dos quais têm-se os primeiros registros no ano de 1543,
com a criação da Santa Casa de Misericórdia na então vila de Santos (ADRIANO, 2002).

Ao longo do século XIX, o Estado passou a assumir serviços públicos anteriormente
desenvolvidos pela Igreja Católica e, com a proclamação da República em 1889 e sua
constituição de 1891, a separação Igreja-Estado estava definitivamente selada, ficando o
Estado impedido de financiar os cultos religiosos, conduzindo os clérigos a um
relacionamento mais próximo com Roma e à busca de novas associações com a população
local e instituições, visando à garantia dos seus recursos. A implantação de escolas, hospitais
e instituições de caridade neste período facilitava o acesso da Igreja à população e o
desenvolvimento de suas parcerias (LANDIM, 1997).

Com a Constituição garantindo liberdade religiosa e a chegada dos imigrantes, aumentou a
influência de outras denominações e religiões, como os Anglicanos, Luteranos,
Congregacionais, Presbiterianos, Metodistas, Batistas, os quais fundaram escolas e
universidades7, dirigidas inicialmente para uma insípida classe média e organizadas como
entidades sem fins lucrativos, como as similares organizadas pela Igreja Católica (LANDIM,
1997).
7

O primeiro missionário Presbiteriano, Ashbel Green Simonton (1833-1867), chegou ao Brasil em 1859 e o
Mackenzie foi fundado em 1870.
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No final do século XIX e início do século XX, as associações voluntárias já se proliferavam
nas maiores cidades do país, migrando gradualmente das ligações com as igrejas, lojas
maçônicas e grupos locais, para a composição de grupos organizados com interesses políticos
e profissionais8, atuando em âmbito regional e nacional e, por esta razão, despertando no
Estado o desejo de controlá-los ou reprimí-los, chegando Getúlio Vargas a afirmar que
“questões sociais são um caso de polícia” (LANDIM, 1997, p. 328).

Assim, a partir de 1930, com o governo de Getúlio Vargas, ocorreu uma importante mudança
no financiamento da área social, tornando-se o Estado seu principal financiador, por
intermédio de políticas autoritárias e paternalísticas. Enquanto por um lado o Estado
providenciava um seguro social para todos, por outro regulava e controlava as uniões de
trabalhadores por meio dos Institutos de Aposentadoria e Pensões, agências não estatais, mas
que dependiam do reconhecimento governamental, sendo os seus dirigentes designados pelo
Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio (LANDIM, 1997).

Em 1935, com a promulgação de uma lei declarando de utilidade pública todas as entidades
assistenciais, estabeleceu-se a base de cooperação das organizações com o Estado, tendo o
presidente a prerrogativa de conceder a estas a designação de “utilidade pública”9. Em 1938
foi criado o Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS), ligado ao Ministro da Educação,
para gerenciar as verbas distribuídas pelo Estado às organizações (ADRIANO, 2002).

8

A Associação Comercial do Rio de Janeiro surgiu em 1834; a Associação Brasileira de Imprensa foi
estabelecida em 1908; a Associação Central Brasileira de Cirurgiões Dentistas em 1911.
9
Vale salientar que ainda hoje prevalece esta prerrogativa presidencial para conceder às entidades a designação
de utilidade pública, conforme noticiado no jornal Folha de São Paulo, de 07 set. 2004, em matéria assinada
por Marta Salomon e Luciana Constantino, que trata da renovação dos certificados, pelo Governo Federal, de
quase 2000 filantrópicas, possibilitando a isenção de tributos federais.
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Após o período ditatorial de 1937-1945 verificou-se uma intensa participação da sociedade
civil, dando um novo direcionamento para as organizações sem fins lucrativos (nonprofit), e
estas passaram a buscar a promoção dos direitos civis, o desenvolvimento comunitário,
cultura, pesquisa e educação, influenciadas pelos debates políticos e ideológicos que surgiam
no novo contexto (LANDIM, 1997).

Com o golpe militar de 1964, ocorreu uma mudança substancial na ação das organizações que
atuavam na área social, devido às restrições e controles impostos às suas atividades. Assim,
seguindo uma tendência latino-americana, surgiram novas organizações oriundas dos
movimentos sociais, com ênfase na luta contra a ditadura e na solução dos novos problemas
que acompanhavam o crescimento urbano, tais como transporte, qualidade do ar, segurança,
meninos de rua e outros (ADRIANO, 2002; LANDIM10, 1988 apud ALVES, 2002a). Alves
(2002a), citando Fernandes; Piquet Carneiro (1991) ressalta que estas organizações
agregavam diversas linhas ideológicas, aparentemente contraditórias como o marxismo e o
cristianismo, cooperando com outras organizações internacionais.

Nesse período da ditadura, caracterizado por repressão e controle, surgiram associações de
moradores de bairros, cunhadas com a expressão “movimentos sociais”, com preocupações
locais que afetavam a vida dos moradores de bairros das grandes cidades, e toleradas pelo
regime autoritário, por aparentemente não oferecerem ameaças ou questionamentos aos
centros do poder, como era o caso dos movimentos sindicais (FERNANDES, 1994;
ADRIANO, 2002). Tais movimentos de moradores
foram chamados ‘movimentos’ para acentuar a sua natureza instável e mutante,
distinta da obtida em estruturas que se organizam numa longa duração. E chamados
‘sociais’ devido ao seu distanciamento em relação aos aparelhos de Estado. Apesar
do envolvimento constante em matérias de interesse público, não foram chamados
‘movimentos políticos’ justamente porque lhes faltavam as conexões que os
integrassem a alguma política sistemática de governo (FERNANDES, 1994, p. 43).
10

LANDIM. Leilah (org.) Ações em sociedade: militância, caridade, assistência. Rio de Janeiro: NAU, 1998.
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Segundo Fernandes (1994), ocorreu um grande aumento na criação de ONGs na América
Latina a partir da década de 70 e, segundo suas pesquisas, 68% surgiram após 1975, 17%
entre 1950 e 1960 e os 15% restantes foram distribuídas por décadas anteriores.

Na década de 80 ocorrem mudanças significativas na conjuntura dos países latino-americanos,
tais como altos índices de inflação, surgimento de governos democráticos, crescimento do
setor informal da economia e agravamento da pobreza, as quais, aliadas à abertura do Banco
Mundial para o papel da ONGs, conduziram estas ao desafio de migrarem do micro para o
macro ambiente, do privado para o público, saindo da clandestinidade (“grupos
desorganizados”) e da resistência ao Estado à uma proposta (TENÓRIO, 2001).

Ainda que na década de 90 o papel das ONGs estivesse mais explicitado para a sociedade,
novos desafios surgiram em função da colaboração com um Estado, outrora opositor, para a
democratização da sociedade, a produção e distribuição de bens e serviços e a promoção dos
valores éticos. Por um lado, os recursos passaram a ser escassos, primeiro pela disputa entre
as novas organizações e por outro lado pelo questionamento pelo Banco Mundial, provedor de
recursos, da eficiência e eficácia das ONGs (TENÓRIO, 2001).

Conforme abordado, iniciativas filantrópicas pessoais, e mesmo religiosas, sempre existiram
ao longo da história nas mais variadas culturas, mas o esforço dos indivíduos na formação de
associações, fundações e instituições objetivando “prestar serviços sociais, promover o
desenvolvimento econômico local, impedir a degradação ambiental, defender os direitos civis
e procurar realizar inúmeros objetivos da sociedade ainda não atendidos” (SALAMON, 1998)
constitui uma nova realidade que começou a desenvolver-se nos anos 60, chegando até os dias
atuais.

32

Pode-se dizer que, atualmente, encontram-se organizações voltadas para questões sociais que
englobam essas diversas realidades, formando um chamado Terceiro Setor e tendo como
característica uma finalidade pública, mas com a atuação de agentes privados (ALVES,
2002a; FERNANDES, 1994).

Quadro 1 - Setorização dos agentes por finalidades
AGENTES

FINALIDADE

SETOR

Privados

Privada

Mercado

Públicos

Pública

Estado

Privados

Pública

Terceiro Setor

Fonte: Adaptado por Alves (2002a, p. 7) de Fernandes (1994).

Destaca-se que no “Primeiro Setor” estariam os agentes privados, com finalidades privadas,
correspondendo ao setor do Mercado e no “Segundo Setor” os agentes públicos, com
finalidades públicas, correspondendo ao setor do Estado. O termo Terceiro Setor foi extraído
da economia clássica, estando associado a atividades que sejam não-governamentais e nãomercantis (não lucrativas), desempenhadas por agentes privados com uma finalidade pública
(ALVES, 2002a).

A importância do Terceiro Setor acentua-se no final do século XX, devido a quatro
importantes crises e duas mudanças revolucionárias, conduzindo a sociedade a uma
diminuição do papel do Estado e ao crescimento de associações associativas: a crise do
Welfare State moderno, implicando um remanejamento dos mecanismos de bem-estar social
patrocinados pelo Estado; a crise do desenvolvimento nos países do Terceiro Mundo, com
o esgotamento dos recursos do Estado devido ao choque do petróleo dos anos 70 e a recessão
dos anos 80; a crise do meio ambiente global, com a degradação do meio ambiente – entre
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1950 e 1983, 38% das florestas da América Central e 24% das Africanas desapareceram – e a
inexistência de políticas públicas para equacionamento dos problemas; e a crise do
socialismo, expondo o esgotamento do modelo de planejamento estatal (SALAMON, 1994;
ALVES, 2002a).

Como mudança revolucionária o autor cita a revolução das comunicações a partir dos anos
70 e 80, favorecendo o uso generalizado da tecnologia, acompanhada por um crescimento
significativo na educação e literatura; e o crescimento mundial dos anos 60 e 70, resultando
no adensamento urbano e grupos articulados em suas demandas. As linhas gerais deste
raciocínio são compartilhadas por Gerzon (2002, p. 10), ao afirmar que “o fortalecimento de
organizações não governamentais, sem fins lucrativos, nasce da incapacidade histórica que os
dois setores, Estado e Mercado, vão apresentar na resolução dos problemas e demandas
sociais”.

Costa Jr. (1997) parece concordar com as razões levantadas por Salamon (1994), relacionando
quatro pontos que explicam o redirecionamento de recursos e a dedicação das pessoas para a
economia social: a crise do Estado de Bem-Estar Social, a queda do Leste Europeu, a terceira
revolução industrial e a revolução das comunicações.

2.1.3 Terceiro Setor: as origens do conceito

Inicialmente o termo “Terceiro Setor” foi utilizado nos EUA, nos anos 70, identificando um
setor da sociedade voltado “para a produção ou a distribuição de bens e serviços públicos”
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(SMITH11, 1991 apud ALVES, 2002a, p. 1), no qual as organizações sem fins lucrativos
atuavam. Alves destaca que o termo foi enfatizado por autores como Etzioni (1972)12, Levitt
(1973)13 e Nielsen (1979, 1980)14.

Nos anos 80 o termo foi substituído pela expressão “setor não lucrativo” (nonprofit sector)
(WEISBROD15, 1988 apud ALVES, 2002a; SALAMON, 1994), mas não alcançou consenso
e recebeu críticas por sua origem a partir de comparações com empreendimentos comerciais
(LOHMANN16, 1989 apud ALVES, 2002a).

Alves (2002a), citando Dimaggio; Anheier (1990) e Salamon; Anheier (1992), destaca que a
proliferação de diferentes termos nas culturas nacionais, tais como “setor da caridade”, “setor
independente”, “setor voluntário”, “organizações não-governamentais”, “economia social”
dificulta o desenvolvimento de pesquisas que buscam a identificação de semelhanças em cada
país. São destacados pelo autor seis termos utilizados como sinônimos, ou quase-sinônimos
de Terceiro Setor: setor de caridade, setor filantrópico, setor independente, setor voluntário,
economia social e organizações não-governamentais.

Segundo o autor, todos esses termos enfrentam restrições quando comparados os seus
significados com aspectos característicos das organizações do setor. Assim, enquanto o termo
“setor de caridade”, utilizado nos EUA e Reino Unido, enfatiza as doações privadas de

11

SMITH, David Horton. Four Sectors or Five? Retaining the Member-Benefit Sector. Nonprofit and
Voluntary Sector Quarterly, v. 20, n. 2, pp.137-50, Summer 1991.
12
ETZIONI,A. The Untapped Potential of the ´Third Sector. Business and Society Review, n. 1, Spring,
1972.
13
LEVITT, T. The Third Sector: new tactics for a responsive society. New York: Amacom, 1973.
14
NIELSEN,W. The Endangered e The Third Sector: keystone of a caring society. New York, Columbia
University Press, 1979.
15
WEISBROD, Burton. Nonprofit Economy. Cambridge: Harvard University Press, 1988.
16
LOHMANN, Roger. And a lettuce is nonanimal: Toward a positive economics of Voluntary Action.
Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, v. 18, n. 4, Winter, 1989, p. 367-83.
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caridade, “nem sempre (estas) constituem a única fonte de receitas destas atividades”
(SALAMON; ANHEIER17, 1992 apud ALVES, 2002a, p. 3). Da mesma forma, o termo
“setor independente”, adotado por alguns pesquisadores americanos, tais como Hodgkinson e
Weitzman (1986)18, recebe sérias críticas de Salamon; Anheier (1997), pois não poderia ser
chamado de independente, dependendo de recursos oriundos de setores produtivos da
sociedade. Crítica similar é apresentada ao termo “setor voluntário”, utilizado no Reino
Unido, quando muitas organizações são dirigidas e operadas por profissionais (BILLIS19,
1993 apud ALVES, 2002).

Para Alves (2003), o uso do termo “setor filantrópico“ ou “filantropia”, utilizado por alguns
autores americanos, apresenta problemas, considerando a definição de Van Til (1990) de
filantropia, para o qual “o importante é a intenção do doador filantropo ou do receptor dessa
doação, de servir a um propósito maior para a humanidade por meio de uma contribuição
particular de tempo, energia ou dinheiro” (VAN TIL20, 1990 apud ALVES, p. 3), que enfatiza
a ação individual, gerando restrições à compreensão do termo setor não-lucrativo com o qual
se relaciona.

Apesar de Alves (2003) defender que o termo “economia social”, característico dos autores
franceses, seja o que melhor relaciona o Terceiro Setor à Economia Social (BIDET, 2000;
LIPIETZ21, 2002 apud ALVES, 2002a), fazendo avançar a discussão sobre “economia

17

SALAMON, Lester; ANHEIER, Helmut. In search of the nonprofit sector I: the question of definitions.
Voluntas, v.3, n. 2, 1992.
18
HODGKINSON, V; WEITZMAN, M. Dimensions of The Independent Sector: A Statistical Profile
Washington: Indepedent Sector, 1986.
19
BILLIS, David. Organising Public and voluntary agencies. London: Routledge, 1993.
20
VAN TIL, Jon. Defining Philanthropy. In: VAN TIL, Jon e OUTROS. Critical Issues in American
Philanthropy. San Francisco: Jossey-Bass, 1990, pp. 19-38.
21
LIPIETZ, Alain. Anual Report 2001. Alain Lipietz: depute européen. Disponível em:
<http://lipietz.net/article.php3?id_article=109>. Acesso em: 21 ago. 2004.
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solidária” (SINGER22, 2002 apud ALVES, 2002a), reconhece que fora da França o termo é
associado com organizações comerciais, tais como cooperativas e companhias de seguro
mútuo (HADDAD23, 1999 apud ALVES, 2002a).

O destaque do autor recai sobre o termo guarda-chuva “organizações não-governamentais”
(ONG’s),

englobando

os

estudos

de

questões

do

desenvolvimento

econômico

(FARRINGTON; BEBBINGTON24, 1993 apud ALVES, 2002a), de assistência internacional
(HULME; EDWARDS25, 1997 apud ALVES, 2002a), de mudança social (FISCHER26, 1994
apud ALVES, 2002a), de organizações envolvidas com o desenvolvimento social e
econômico comunitário (GARDNER; LEWIS27, 1996 apud ALVES, 2002a) e de
organizações não lucrativas (LEWIS28, 1998 apud ALVES, 2002a). Para Fischer; Falconer
(1998) o termo ONG passou a ser uma “logomarca”, assegurando legitimidade junto aos
organismos financiadores e relativo distanciamento da máquina administrativa do Estado.

Pesquisadores do projeto “Johns Hopkins”, defendendo uma definição estrutural/operacional,
reconhecem que existem características peculiares a cada país e período histórico que
influenciam o perfil das organizações que surgem em resposta aos problemas emergentes. No
caso brasileiro, com diferenciadas organizações agregando trabalhadores, profissionais
liberais, religiosos, políticos e outros, os autores entendem que ONGs (NGOs22

SINGER, Paul. A recente ressurreição da economia solidária no Brasil. In: SANTOS, Boaventura (org).
Produzir para viver: os caminhos da produção não capitalista. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 2002.
23
HADDAD, Fernando. Terceiro setor e economia solidária. Folha de São Paulo, São Paulo, 28 dez. 1999. p. 13.
24
FARRINGTON, John; BEBBINGTON, Anthony. Reluctant Partners? NGOs, the state and sustainable
agricultural development. London: Routledge, 1993.
25
HULME, D.; EDWARDS, M. (eds.) NGOs, states and donors: too close for comfort. New York: Macmillan,
1997.
26
FISCHER, Joan. Is the iron law of oligarchy rusting away in the Third World? World Development, v. 22, n.
2, 1994.
27
GARDNER, Katy, LEWIS, David. Anthropology, Development and the Post-Modern Challenge. London:
Pluto Press, 1996
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nongovernmental organizations) é o termo comum para definir o Terceiro Setor, incluindo os
vários tipos de organizações (SALAMON; ANHEIER, 1997).
O projeto “Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project” busca analisar a estrutura, o
financiamento e o papel do Terceiro Setor, composto por organizações sem fins lucrativos
presentes em vários países, visando produzir conhecimento do setor e oferecendo uma base
para a ação pública e privada. Dirigido por Lester M. Salamon, agrega pesquisadores do
mundo inteiro e, no Brasil, tem como associado Leilah Landim, do Instituto de Estudos da
Religião, uma pioneira na pesquisa sobre Terceiro Setor no Brasil (COMPARATIVE
NONPROFIT SECTOR PROJECT, 2004).

Na busca de uma definição comum para o Terceiro Setor, os autores do projeto citam quatro
alternativas para definir o setor não lucrativo (nonprofit): a) uma definição legal, baseada nas
leis de cada país, a partir da qual alguns pesquisadores podem desenvolver tipologias das
organizações inclusas no setor; b) uma definição econômica/financeira, baseada não em
aspectos legais, mas na fonte de recursos para a manutenção da organização; c) uma definição
funcional, enfatizando as funções ou os propósitos das organizações do setor como de
“interesses públicos” ou de “propósitos públicos”; d) uma definição estrutural/operacional,
em que a ênfase recai sobre a estrutura e a operação da organização, não nos propósitos ou
fontes de recursos (SALAMON; ANHEIER, 1997).

Usando os critérios apresentados por Deutsch (1963) para seleção de modelos nas ciências
sociais29, os autores adotam a definição estrutural/operacional, selecionando as
organizações do Terceiro Setor, que seriam objeto dos seus estudos, por apresentarem em

28

LEWIS, David. Bridging the gap? The parallel universes of the non-profit and non-governmental
organisation research traditions and the changing context of voluntary action: International Working Paper 1.
London: Centre for Voluntary Organisation, 1998.
29
economy, significance, explanatory ou predictive powers (DEUTSCH, 1963, p. 34)
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maior ou menor grau as seguintes características: formalização, por meio de registros
públicos ou reuniões, representações que caracterizem a sua existência; natureza privada,
com separação do Estado em sua gestão e manutenção; não distribuição de lucros e, caso
existam resultados econômicos positivos estes devem ser revertidos para a atividade-fim da
organização; autogestão; e participação voluntária, em suas atividades, gestão ou direção
(SALAMON e ANHEIER, 1997).

Alves (2002), ainda que reconheça a importância do projeto Johns Hopkins, critica-o por
entender que a definição estrutural/operacional proposta acaba excluindo organizações que
poderiam ser analisadas e por representar uma proposta dirigida ao Terceiro Setor norteamericano. Para ele, um modelo opcional às definições do projeto Johns Hopkins, deveria
conter a visão dos “três mundos” propostas por Billis30 (1993 apud ALVES, 2002a) – “mundo
doméstico”, “mundo associativo” e “mundo burocrático” ou das burocracias – surgindo, na
interseção destes, o que ele denominou “zonas de ambigüidades”, com suas incertezas,
conflitos e racionalidades.

Essa breve síntese das origens do conceito do Terceiro Setor parece indicar que não somente o
conceito está ainda em formação, mas a própria definição das organizações que devem fazer
parte é um projeto ainda em construção. Associações como a ABONG (Associação Brasileira
de Organizações Não-Governamentais) definem, por exemplo, como critério, que a associada
tenha um CNPJ que a caracterize como não tendo fins lucrativos; que seja autônoma de
igrejas, partido, Estado ou movimentos sociais; que tenha caráter público explicitado em seus
objetivos e dois anos de experiência comprovada.
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2.2

RACIONALIDADES E O TERCEIRO SETOR

Ao se iniciar a pesquisa bibliográfica sobre o tema do Terceiro Setor, o qual abriga as
organizações objeto deste estudo, observou-se que, ao lado da construção histórica do tema,
despontam também questões relacionadas às motivações ou racionalidades existentes nessas
organizações, com posições críticas à visão do predomínio da racionalidade substantiva em
relação à instrumental, segundo Alves (2002, 2002a), ou defesa deste predomínio, como
observa Serva (1993, 1997), ainda que ambos os autores possam reconhecer a não
exclusividade de uma racionalidade sobre a outra.

Na visão de Guerreiro Ramos (1981), a história do homem sempre foi marcada por uma
racionalidade substantiva, ainda que o termo nunca tenha sido empregado por pensadores,
com predomínio da ética sobre a vida em geral e com os costumes e as tradições livres dos
condicionamentos do sistema, preservando, na socialização, aquilo que de certa forma já
estava arraigado na psique do indivíduo.

Guerreiro Ramos (1981), citando Mannheim (1940), defende que na sociedade moderna a
racionalidade instrumental (Zweckrationalitat), determinada por uma expectativa de
resultados ou fins “ponderados e perseguidos racionalmente” (Weber, 1999, p. 15), “tende a
abranger a totalidade da vida humana, não deixando ao indivíduo médio outra escolha além da
desistência da própria autonomia” (GUERREIRO RAMOS, 1981, p. 7). Além disso, o autor
sugere, na visão de Mannheim (1940), que “um alto grau de desenvolvimento técnico e
econômico pode corresponder a um baixo desenvolvimento ético” (GUERREIRO RAMOS,
1981, p. 7). A conclusão de Guerreiro Ramos (1981, p. 13) é que nas sociedade industriais, a
lógica da racionalidade instrumental, que amplia o controle da natureza, ou seja, o
30
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desenvolvimento das forças produtoras, se tornou a lógica da vida humana em geral,
[impondo o desenvolvimento capitalista] limites à livre e genuína comunicação entre os seres
humanos.

2.2.1 As racionalidade em Weber

Weber (1999), ao abordar as racionalidades, inseriu-as no estudo da ação social, entendendo
esta como uma ação orientada pelo comportamento dos outros, podendo ser este passado,
presente ou esperado como futuro, citando como exemplo vingança por ataques passados,
defesa contra ataques presentes ou medidas de defesa para enfrentar ataques futuros. “Os
‘outros’ podem ser indivíduos e conhecidos ou uma multiplicidade indeterminada de pessoas
completamente desconhecidas” (WEBER, 1999, p. 14).

Mesmo reconhecendo que os limites entre ações sociais e não sociais são fluidos, Weber
(1999) ressalta que ações homogêneas de várias indivíduos (exemplo de indivíduos abrindo os
guarda-chuvas ao mesmo tempo, quando esta inicia) ou a ação influenciada pelo
comportamento de outros indivíduos (alegria, ódio, desespero, cólera em reação a
determinados acontecimentos, por sentirem-se parte de uma massa) não constituem uma ação
social. Ao contrário, comportamentos que estão “na moda” e que são imitados por serem
considerados tradicionais, exemplares ou “distintos” com respeito à determinada classe,
apresentam uma relação de sentido e constituem uma ação social.

Considerando a importância da ação social para a sociologia, a ação social pode ser
classificada em quatro tipos, ainda que possivelmente não seja uma classificação completa: a)

41

ação racional ajustada pelos fins; b) ação racional referente a valores; c) ação afetiva e d) ação
tradicional (WEBER, 1999).

A ação tradicional situa-se no limite da ação orientada “pelo sentido”, próxima à ação reativa
da massa, “pois freqüentemente não passa de uma reação surda a estímulos habituais que
decorre na direção da atitude arraigada” (WEBER, 1999, p. 15), igualmente estando próximas
desse tipo as ações cotidianas habituais. Situada também no limite da ação orientada “pelo
sentido”, encontra-se a ação afetiva, que
pode ser uma reação desenfreada a um estímulo não cotidiano, [podendo implicar
uma] sublimação quando a ação afetivamente condicionada aparece como descarga
consciente do estado emocional; neste caso encontra-se geralmente (mas nem
sempre) no caminho para a “racionalização” em termos valorativos ou para a ação
referente a fins, ou para ambas (WEBER, 1999, p. 15).

Na ação racional referente a valores (substantiva), o indivíduo age não considerando as
conseqüências previsíveis, pois “age a serviço de sua convicção sobre o que parecem ordenarlhe o dever, a dignidade, a beleza, as diretivas religiosas, a piedade ou a importância de uma
‘causa’, qualquer natureza” (WEBER, 1999, p. 15), tendo em comum com a ação afetiva o
fato de o “sentido da ação não estar no resultado que a transcende, mas sim na sua própria
ação” (WEBER, 1999, p. 15), e dela distinguindo-se pela “elaboração consciente dos alvos
últimos da ação e pela orientação conseqüente e planejada com referência a estes” (WEBER,
1999, p.15). A busca de satisfação das necessidades momentâneas de vingança, de gozo, de
felicidade contemplativa ou de descarga de afetos é característica da ação afetiva e não da
valorativa (substantiva).

Finalmente, na ação racional referente a fins (instrumental), que não é tradicional nem
afetiva, o indivíduo orienta-se pelos fins, meios e conseqüências; “ponderando racionalmente
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tanto os meios em relação às conseqüências secundárias, assim como os diferentes fins
possíveis entre si” (WEBER, 1999, p. 16).

Weber (1999, p. 16) observa que é possível que uma ação, inicialmente caracterizada como
sendo de um tipo, no decorrer do seu desenvolvimento, siga um outro tipo de caminho, ou
mesmo de ambos tipos:
Só muito raramente a ação, e particularmente a ação social, orienta-se
exclusivamente de uma ou de outra destas maneiras. E naturalmente, esses modos de
orientação de modo algum representam uma classificação completa de todos os tipos
de orientação possíveis, senão tipos conceitualmente puros, criados para fins
sociológicos, dos quais a ação real se aproxima mais ou menos ou dos quais – ainda
mais freqüentemente – ela se compõe.

Resumindo essa breve exposição das racionalidades segundo Weber, pode-se afirmar que
algumas idéias destacam-se como principais:

a)

não foi propósito de Weber dar uma classificação completa dos tipos de ação;

b)

os tipos apresentados são “tipos puros”, criados para “fins sociológicos”;

c)

raramente a ação orienta-se exclusivamente de uma ou de outra destas maneiras;

d)

pode existir uma ação racional referente a valores (substantiva), quando da definição
dos fins, e uma ação racional ajustada aos fins (instrumental), quando da definição
dos meios.

e)

parece existir uma hierarquia seguida pelo indivíduo, mesmo sem uma orientação
racional com a referência a valores, na escolha de fins concorrentes e incompatíveis,
de tal forma que as necessidades possam ser satisfeitas segundo uma escala
conscientemente ponderada.
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2.2.2 Racionalidade instrumental versus racionalidade substantiva

Numa perspectiva crítica da racionalidade instrumental, encontram-se trabalhos como os de
Guerreiros Ramos (1981), Serva (1993; 1997), Siqueira Pinto (2003).

Guerreiro Ramos (1981), fortemente influenciado por Polanyi (1975), “fundador da teoria
econômica substantiva” (POLANYI, 1975, p. 27), critica a supremacia do econômico sobre as
demais dimensões da vida e fundamenta os seus estudos sobre a racionalidade nas
organizações por meio da teoria denominada por ele de “teoria substantiva da vida associada”,
sinalizando para o que poderia ser uma organização substantiva (SERVA, 1997). Três
qualificações gerais são apresentadas por Guerreiro Ramos (1981, p. 26-27), sobre a “teoria
formal da vida associativa”:
a) primeiro, uma teoria da vida humana associada é substantiva, quando a razão, no
sentido substantivo, é sua principal categoria de análise. b) segundo, uma teoria
substantiva da vida associada é algo que existe há muito tempo e seus elementos
sistemáticos podem ser encontrados nos trabalhos dos pensadores de todos os
tempos, passados e presentes, harmonizados ao significado que o senso comum
atribui à razão, embora nenhum deles tenha jamais empregado a expressão razão
substantiva. c) terceiro, a teoria substantiva, tal como aqui concebida, envolve uma
superordenação ética da teoria política, sobre qualquer eventual disciplina que
focalize questões da vida humana associada.

Guerreiro Ramos descreve a força modeladora do mercado, assumindo as organizações que
correspondem às suas exigências o “caráter de um paradigma para a organização de toda a
existência humana” (1981, p. 92), afirmando que, “em sociedade alguma do passado, jamais
os negócios foram a lógica central da vida da comunidade, [e que] somente nas modernas
sociedades de hoje o mercado desempenha o papel de força central, modeladora da mente dos
cidadãos” (1981, p. 114).

A leitura que Guerreiro Ramos (1981) apresenta de Weber, reconhece que a sua abordagem
das racionalidades não é uma posição dogmática, fundamentalista, diferenciado-se tanto de
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Adam Smith, exaltando a lógica do mercado como “um ethos da existência humana em geral”
(GUERREIRO RAMOS, 1981, p. 4), quanto de Marx , com a sua visão da “história
substituindo o homem, como portador da razão” (GUERREIRO RAMOS, 1981, p. 4). Weber
teria assim escolhido o caminho da resignação (neutralidade versus confrontação),
esforçando-se para investigar a temática de sua época, sendo incapaz de resolver a tensão
espiritual presente na sua abordagem, pelo caminho da racionalidade substantiva. O objetivo
de Guerreiro Ramos (1981, p. 25) é oferecer “à especulação, a idéia de que uma teoria
substantiva poderia ser formulada com base naquilo que Weber não disse, mas que
provavelmente diria se tivesse vivido nas presentes circunstâncias históricas”.

Para Guerreiro Ramos (1981), uma teoria substantiva da vida humana aplicada também às
organizações sempre existiu e seus elementos podem ser identificados nos trabalhos dos
pensadores, ainda que a expressão razão substantiva nunca tenha sido empregada. Como “a
economia sempre esteve ‘engastada na sociedade’, a sociedade capitalista tem que ser
entendida como um caso excepcional e não como um padrão para avaliar a história social e
econômica” (GUERREIRO RAMOS, 1981, p. 28).

Referenciando Aristóteles e os pensadores clássicos, fez importante distinção entre domínio
político e domínio social: a) no domínio social, com uma preocupação “apenas com a vida”,
a sociedade é vista como uma qualidade do bando e o homem como uma criatura “que
calcula”, um agente econômico; b) no domínio político, o homem transforma-se num ator
político, exercitando a razão e vivendo de acordo com os seus imperativos éticos,
transcendendo a “condição de um ser puramente natural e socialmente determinado”
(GUERREIRO RAMOS, p. 28). Para o autor, os pensadores clássicos estariam preocupados

45

como o homem como uma criatura sui generis, com uma racionalidade substantiva natural
residindo em sua psique.

Como as organizações modernas “controlam a ação de seus membros, desenvolvendo
vocabulários que escondem algumas partes da realidade e magnificam outras partes”
(PERROW31, 1972 apud GUERREIRO RAMOS, 1981, p. 119), “definindo, criando e
moldando seu ambiente” (GROSS32, 1973 apud GUERREIRO RAMOS, 1981, p. 119), é
proposta uma abordagem substantiva da organização, composta por duas tarefas distintas: “a)
o desenvolvimento de um tipo de análise capaz de detectar os ingredientes epistemológicos
dos vários cenários organizacionais; b) o desenvolvimento de um tipo de análise
organizacional expurgado de padrões distorcidos de linguagem e conceptualização”
(GUERREIRO RAMOS, 1981, p. 118).

Sobre uma nova análise organizacional, Guerreiro Ramos (1981, p. 120) entende que os
sistemas sociais que evitam considerações substantivas “deformam, caracteristicamente, a
linguagem e os conceitos através dos quais a realidade é apreendida”. Por essa razão, propõe
uma nova abordagem substantiva da organização, explicitando o que chamou de “pontos
cegos” da atual teoria: 1) o conceito de racionalidade vigente nas organizações estaria
impregnado da ideologia que o homem é movido somente pelo interesse de ganhos
econômicos; 2) a organização econômica atual, formal, não pode ser considerada como o
único modelo para julgar todas as organizações ao longo da história; 3) a teoria vigente nas
organizações não faz distinção clara entre o significado da existência do homem e a sua
sobrevivência biológica; 4) não é apresentada uma distinção clara entre trabalho e ocupação,
entendendo o primeiro como “a prática de um esforço subordinado às necessidades objetivas
31
32

PERROW, C. Complex Organization: a critical essay. Glenview, Illiniois, Scott, Foresman, 1972.
GROSS, B., An Organized Society? Public Administration Review, July/Aug. 1973.
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inerentes ao processo de produção em si” e o segundo como “a prática de esforços livremente
produzidos pelo indivíduo em busca de sua atualização pessoal” (GUERREIRO RAMOS,
1981, p. 130).

Para Serva (1997), na proposta de Guerreiro Ramos (1981) está incluso o princípio que afirma
que o indivíduo pode conduzir a sua vida buscando auto-realização, ao mesmo tempo em que
considera também o direito de outros indivíduos, contrapondo um modelo organizacional
vigente, em que o mercado define o que é sucesso e, liberado de exigências éticas, fornece as
bases ao abuso do poder, ao domínio, à dissimulação de intenções. O predomínio da razão
instrumental seria responsável por último “pela insegurança psicológica, degradação da
qualidade de vida, pela poluição, pelo desperdício de recursos” (SERVA, 1997, p. 19) entre
outros males, além de produzir uma teoria organizacional desvinculada da necessária
gratificação do indivíduo.

A definição proposta por Serva (1997, p. 22), com base em Guerreiro Ramos e Habermas,
admite a existência de uma ação racional substantiva direcionada a duas dimensões:
na dimensão individual, que se refere à autorealização, compreendida como
concretização de potencialidades e satisfação; na dimensão grupal, que se refere ao
entendimento, nas direções responsabilidade e satisfação sociais [e assim] os
elementos constitutivos da ação racional substantiva são a autorealização, o
entendimento, o julgamento ético, a autenticidade e a autonomia.

Em uma dimensão oposta, a ação racional instrumental é
uma ação baseada no cálculo, orientada para o alcance de metas técnicas ou de
finalidades ligadas a interesses econômicos ou de poder social, através da
maximização dos recursos disponíveis, [tendo como] elementos constitutivos o
cálculo, os fins, a maximização de recursos, o êxito e resultados, o desempenho, a
utilidade, a rentabilidade e a estratégia interpessoal (SERVA, 1997, p. 22)

Um problema levantado com a proposta de Guerreiro Ramos (1981) é que esta foi formulada
de uma maneira puramente conceptual, conforme ele próprio afirmou, e não foi continuada,
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em virtude de sua morte aos 67 anos, um ano depois da publicação da sua obra “A nova
ciência das organizações”. Os autores brasileiros que criticam a razão instrumental,
defendendo a substantiva, não estariam conseguindo comprovar empiricamente a
possibilidade de, na gestão, empregar-se a razão substantiva (SERVA, 1997).

Com base no que classificou como um “impasse” – a não demonstração com exemplos
organizacionais reais da aplicação da razão substantiva – Serva (1997) realizou pesquisa de
campo com observação participante em três empresas privadas do setor de serviço,
localizadas em Salvador, concluindo que duas destas organizações são substantivas,
possibilitando o estabelecimento de relações gratificantes entre os seus membros, níveis
consideráveis de auto-realização e embasamento das ações numa lógica não utilitária. Em um
trabalho anterior, Serva (1993, p. 38-40) definiu o que poderia ser uma organização,
relacionando algumas das suas características:
a)
princípios norteadores: busca de equilíbrio entre o homem e as organização,
valorizando a dimensão coletiva, mas reconhecendo a importância do individual.
Demais princípio são respeito à dignidade humana, culto à liberdade, compromisso
espontâneo, práticas informais no lugar de controles;
b)
relacionamento entre os membros: trabalho é uma atividade prazerosa, com
um alto grau de solidariedade e afetividade;
c)

reflexão sobre a organização: em geral é intensa e coletivizada;

d)

hierarquia: a flexibilidade da estrutura hierárquica é o traço marcante;

e)
critérios para a escolha/aceitação dos membros da organização: a sintonia
com a causa maior da organização e a identificação com os valores pessoais e
grupais são os critérios essenciais;
f)
veiculação de informações e processo decisório: todas as informações são
veiculadas livremente, sem estabelecimento de confidencialidade e o processo
decisório baseia-se em reuniões com a participação de todos os interessados;
g)
remuneração: em microempresas com base na função; no espaço cultural com
base na quantidade de trabalho; em organizações sociais com referência aos salários
de mercado;
h)
horário: extremamente flexíveis, com base na disponibilidade, compromisso
individual e funcionamento da sociedade;
i)

auto-avaliação: os aspectos subjetivos preenchem todos os pontos enficados;

j)
aferição do rendimento individual: é coletiva, operacionalizada pelo grupo
como um todo;
k)
expressão social da organização: relacionada com a ampla divulgação dos
seus ideais e valores;
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l)
satisfação do usuário: algumas nunca empreenderam qualquer esforço para
medir o grau de satisfação do usuário;
m)
inserção da organização na sociedade: a fronteira coma sociedade
burocratizada constitui-se numa delicada área de atuação.

Para as organizações do Terceiro Setor, que por um lado estão envolvidas com a promoção do
bem comum e suporte social e por outro não sofrem pressões para maximização de resultados
econômicos, existiria o pressuposto de que são pautadas por uma racionalidade substantiva,
constituindo um espaço adequado inclusive para as práticas do voluntariado (SIQUEIRA
PINTO, 2003; VIDAL et al, 2004).

Siqueira Pinto (2003), buscando entender a racionalidade presente em organizações do
Terceiro Setor, realizou pesquisa em uma fundação corporativa com base no modelo proposto
dos onze processos organizacionais de Serva (1997) e chegou à conclusão de que, apesar das
suas atividades-fins, existia uma predominância de referenciais instrumentais. Para ele, esta
predominância poderia ser explicada por algumas peculiaridades das fundações empresariais:
“porte, abrangência de atuação, volume de recursos aportados, fiscalização do Ministério
Público e influência” (SIQUEIRA PINTO, 2003, p. 340).

Conforme exposto, têm-se pesquisas em organizações lucrativas e não lucrativas, com
identificação de racionalidades instrumentais e substantivas, ainda que no caso do Terceiro
Setor a tendência seja de “baixos níveis de racionalidade instrumental e formalidade e altos
níveis de solidariedade e troca direta com o seu público” (SEIBEL e ANHEIER33, 1990 apud
ALVES, 2002b, p. 7). Alves (2002) defende que existem diferenças entre os tipos de
organizações, mas seriam diferenças em termos relativos e não absolutos. Ainda que em
organizações do Terceiro Setor a informalidade possa contribuir para o desenvolvimento de
33

SEIBEL, Wolfgang e ANHEIER, Helmut (orgs). The Third Sector: comparative Styudies of Nonprofit
Organizatios. Berlin: Walter De Gruyter. 1990.
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redes informais, que possibilitem acesso a determinadas fontes de recursos, a informalidade
também pode estar sustentada por um comportamento instrumental, visando à maximização
de resultados (idem).

A proposta de Alves (2002b, 2002c) para a compreensão e estudo das possíveis
racionalidades em organizações do Terceiro Setor é resumida pelo “modelo dos três mundos
de Billis”. Este modelo apresenta o mundo doméstico, o mundo associativo e o mundo
burocrático, com as suas inter-relações e compreendendo cada um deles, bem como
organizações com a mesma racionalidade, compartilhando a mesma lógica (BILLIS34, 1993
apud ALVES, 2002). Este modelo é adaptado por Alves (2002c), conforme Figura 1.

Figura 1 – Os três mundos de Billis
Fonte: Adaptado por Alves (2002c, p. 71) de Billis (1993)

Os problemas no mundo doméstico são resolvidos não segundo uma forma contratual, mas
pela família, amigos, vizinhos, com os seus laços de lealdade, afeição, amor e outros. Os
limites e as estruturas não são rígidas, prevalecendo uma racionalidade afetiva e tradicional.
No mundo associativo encontram-se indivíduos que buscam soluções para os problemas,
34

BILLIS, David. Organising Public and voluntary agencies. London: Routledge, 1993.
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seus e da sociedade, através do caminho voluntário, motivados por uma racionalidade
substantiva, baseada nos seus valores. A participação nas associações pertencentes a “este
mundo” faz-se pelo alinhamento com os objetivos e pela adesão aos seus propósitos. O
mundo burocrático congregaria dois tipos de burocracias – governamentais e privadas – com
suas características comuns de hierarquia, racionalidade, autoridade e subordinação, mas com
raízes distintas. Enquanto as burocracias governamentais baseiam-se na democracia
representativa, as privadas buscam a sua legitimação no mercado, com base na eficiência e na
geração de lucros (BILLIS35, 1993 apud ALVES, 2002c).

Nas interseções desses mundos encontram-se as “zonas de ambigüidades” (GD e AO),
designadas dessa forma por serem incertos os limites de cada categoria, gerando incertezas e
conflitos. Os grupos desorganizados (GD) representados no modelo diferenciam-se do
mundo associativo por não terem uma identidade legal e ao mesmo tempo identificam-se com
ele por buscarem soluções para os problemas sociais. As organizações ambíguas (AO),
situadas entre o mundo associativo e o mundo burocrático, passam por uma tensão
permanente, pois ainda que pertencendo ao mundo associativo, com ênfase no voluntariado e
objetivos de suporte social, aproximam-se do mundo burocrático na contratação dos seus
auxiliares e empregados pagos (BILLIS, 1993 apud ALVES, 2002c). A adaptação que Alves
(2002c) faz do modelo de Billis e a interseção do que chamou “zonas de ambigüidade” pode
ser visto na Figura 2.

35

BILLIS, David. Organising Public and voluntary agencies. London: Routledge, 1993.
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Figura 2 – Os três mundos da provisão social
Fonte: Adaptado de Alves (2002c, p. 73) de Billis (1993)

Observa-se, na Figura 2, que as organizações ambíguas, pela separação do mundo
burocrático, são segmentadas em três novas subzonas: Associações de Orientação
Governamental (AOG); Associações de Orientação Lucrativa (AOL); Associações
Empreendedoras (AE).

Associações de Orientação Governamental (AOG)

Para essas organizações, o governo representa a primeira e maior fonte dos seus recursos,
acreditando os funcionários e dirigentes que o governo é o principal stakeholder da
organização, uma vez que desempenham determinados papéis próprios do governo. A força e
a sobrevivência destas organizações, no Brasil correspondendo às Organizações Sociais e
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Fundações Públicas, dependem em grande parte da sua burocracia, seus valores e sua agenda
política (BILLIS36, 1993 apud ALVES, 2002c).

Associações de Orientação Lucrativa (AOL)

Nessas organizações, “os dirigentes e empregados são orientados por valores, crenças e
práticas que têm raízes no mercado” (BILLIS, 1993 apud ALVES, 2002c, p. 11) e são
dependentes das remunerações advindas dos serviços que prestam, ficando difícil os limites
entre atividades lucrativas e não lucrativas. Nesta categoria estão inseridos Santas Casas,
alguns estabelecimentos de ensino, grupos de previdência privada e outros. Uma forma de
controle público ocorre por meio da emissão do Certificado de Entidade de Fins
Filantrópicos (BILLIS, 1993 apud ALVES, 2002c).

Associações Empreendedoras (AE)

Essas organizações fazem parte do mundo associativo e ao mesmo tempo do mundo
burocrático, pois possuem funcionários. Para o seu sustento, contam com as taxas que cobram
e as doações recebidas e, devido aos laços com as burocracias privadas, recebem
contribuições específicas. No Brasil, as Fundações Privadas fazem parte desta categoria, com
os seus trabalhos específicos nas mãos de profissionais contratados (BILLIS, 1993 apud
ALVES, 2002c).

Alves (2002c) analisa a abordagem do modelo de Billis (1993), apontando os seus pontos
positivos e críticos. De positivo, tem-se a) que o modelo representa a pluralidade existente no
Terceiro Setor, com a diferenciação das possíveis lógicas e racionalidades; b) é um modelo
36
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didático para a compreensão das diversas formações e a c) idéia das “zonas de ambigüidades”,
gerando incertezas e dúvidas sobre as motivações reais das ações. Os dois pontos negativos
localizam-se na ausência de uma interseção direta entre o mundo doméstico e o burocrático e
a designação de “desorganizado” para a ambigüidade existente entre o mundo doméstico e o
associativo, não expressando de forma precisa o que ocorre nesta interseção.

Buscou-se, neste capítulo, apresentar a visão de diversos pesquisadores sobre as
racionalidades instrumentais e substantivas, partindo de Weber (1999), passando por
Guerreiro Ramos (1981) e chegando aos dias atuais, concluindo que existem graduações de
diferentes racionalidades presentes nas organizações (SERVA, 1993; 1997), que as
racionalidades vigentes nas organizações são fortemente influenciadas pelo espaço no qual se
situam (ALVES, 2002c) e que as pesquisas sobre o que efetivamente ocorre nas organizações
precisam ser aprofundadas.

2.3

VALORES: UMA TEORIA EM EVOLUÇÃO

2.3.1 Antecedentes históricos e a mudança de direção nos estudos de valores

As primeiras contribuições importantes para o estudo dos valores advêm da sociologia e da
psicologia, destacando-se na sociologia os estudos de Thomas e Znaniecki (1918-1920), “The
Polish peasant in Europe and América”, sobre o processo de adaptação de imigrantes
poloneses nos Estados Unidos no início do século XX, apresentando um conceito de atitude e
a sua relação com os valores. Para os autores, a ação do indivíduo na sociedade é determinada
por suas atitudes, definidas como um processo de consciência individual frente às situações,
ocorrendo a sua conexão com a sociedade por meio dos valores, definidos como “qualquer
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dado que tenha um conteúdo empírico acessível aos membros de um grupo e um significado
com respeito ao qual, seja ou pode ser objeto da atitude” (ROS, 2001a, p. 29).

Nesses estudos, os valores são apresentados relacionados com atividades, constituindo um
antecedente da Psicologia Social atual que defende os valores ligados às metas. Os autores
explicitam cinco motivações subjacentes aos valores: “reconhecimento social, segurança,
resposta, domínio ou competência, novas experiências” (ROS, 2001a, p. 29).

Ainda na Sociologia, têm-se os estudos de Parsons (1961, 1972), que, tomando o conceito de
ação social de Weber, reconhece que uma ação é desencadeada quando existe por parte do
ator social uma busca de metas. A ação do indivíduo não ocorre de forma isolada, mas como
parte de três sistemas: sistema da personalidade, o sistema social e o sistema cultural. Quando
o autor fala do sistema de personalidade refere-se ao indivíduo que age motivado por suas
necessidades e pela busca de gratificação; no sistema social, a busca está na
complementaridade das suas expectativas com as dos demais indivíduos e no sistema cultural,
o indivíduo obtém os critérios que serão aplicados no processo de avaliação, proporcionandolhe estabilidade pela aceitação de convenções aceitas por todos. Para Parsons, “valor é uma
concepção, explícita ou implícita, distinta de um indivíduo ou característica de um grupo,
sobre o desejável e que influencia as formas, meios e fins da ação” (ROS, 2001a, p. 30).

Na Psicologia, destacam-se os primeiros estudos de valores de Spranger, na Alemanha em
1928, buscando a relação entre as prioridades axiológicas e as diversas profissões. A tradução
de sua escala para o inglês, por Allport e Vernon, foi importante para suscitar nos Estados
Unidos o interesse pelo estudo de valores. Sua escala avaliava
seis orientações axiológicas: 1) teórica, definida, fundamentalmente, pela busca da
verdade; 2) econômica, enfatiza a utilidade; 3) estética, dá importância à forma e à
harmonia; 4) social, enfatiza as limitações humanistas para o amor e o altruísmo; 5)
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política, dá importância à influência pessoal e ao poder e 6) religiosa, valoriza a
busca de experiências transcendentais e místicas (TAMAYO et al, 1998, p. 283).

Ainda na Psicologia, Maslow (1959) com a sua teoria sobre motivação e personalidade e com
base em sua experiência clínica, defende que as necessidades dos indivíduos podem ser
resumidas em sete necessidades, existindo entre elas um princípio de hierarquia: necessidade
fisiológica, necessidade de segurança, necessidade de amor e de pertencer ao outro ou ao
grupo, necessidade de estima, necessidade de atualização, necessidade de conhecimento,
necessidade estética (ROS, 2001a).

Com a publicação de “The Nature of Human Values”, Rokeach (1973) propõe uma mudança
no foco de estudos da psicologia social, que por mais de 50 anos esteve dirigido para o estudo
das atitudes, existindo uma relação de cinco estudos de atitudes para cada um dos valores, nas
citações da “Psychological Abstracts”, no período de 1961 a 1965 (ROKEACH, 1973). Para
Ros (2001b), essa nova proposta representou uma mudança na tradição da psicologia social,
fortemente influenciada pelos estudos de atitudes dos aportes sociológicos de Thomas e
Znaniecki (1918).

Por sua importância, vale relembrar a diferenciação entre valores e atitudes proposta por
Rokeach (1973), a favor da importância dos estudos em valores:
1) enquanto o valor constitui uma única crença, a atitude refere-se a várias crenças
sobre determinados objetos ou situações; 2) enquanto o valor transcende objetos e
situações, a atitude está focada em objetos e situações específicas; 3) enquanto o
valor é um padrão, a atitude não o é, podendo numerosas atitudes de favorabilidade,
ou não favorabilidade, sobre objetos e situações serem baseadas em um pequeno
número de valores que servem como padrão; 4) um indivíduo pode ter muitos
valores sobre os estados finais da existência ou modos de conduta e muitas atitudes
de contatos diretos e indiretos com objetos e situações, estimando-se que os valores
são contados em dúzias enquanto as atitudes são contadas em milhares; 5) os valores
ocupam uma posição mais central na vida do indivíduo, comparando com as
atitudes, e são determinantes de atitudes e comportamentos. A favor da centralidade
dos valores são citados Allport (1961, p. 802-803) “attitudes themselves depend on
pre-existing social values”, Watson (1966, p. 215) “attitudes express values” e
Woodruff (1942, p. 33) “attitudes are functions of values”; 6) valores seria um
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conceito mais dinâmico que atitudes, com uma conexão mais imediata com
motivação. (ROKEACH, 1973, p. 18-19)

Ainda nas palavras de Ros (2001b), Rokeach defendeu a centralidade dos valores por ser um
conceito mais dinâmico e econômico, além de serem determinantes de atitudes e
comportamentos, definindo-os como “uma crença duradoura que determina um modo
específico de conduta ou estado de existência, sendo pessoalmente ou socialmente preferível
em oposição ou convergência a um modo de conduta ou estado de existência”37 (ROKEACH,
1973, p. 5).

Rokeach (1973, p. 27) relacionou 36 valores, separados em duas listas em ordem alfabética,
sendo 18 terminais e 18 instrumentais, com base em suas pesquisas. A lista com os valores
acompanhados por uma breve definição em parênteses era apresentada aos indivíduos
solicitando-se que “fossem arranjados em ordem de importância para VOCÊ, como um guia
de princípios em SUA vida”, assumindo que o objetivo não era a identificação da presença ou
ausência do valor, mas o seu ordenamento relativo.

Partindo do princípio de que os valores “são padrões que guiam as ações” (ROKEACH, 1973,
p. 122) ou comportamentos, foram realizados estudos visando identificar que valores
tenderiam a determinar, predizer, determinados comportamentos relacionados às várias áreas
da vida americana: direitos civis, religião, política, a guerra do Vietnã, o estilo de vida hippie
e a escolha de profissões.

Identificou-se, nos estudos, que igualdade (equality) é o valor que melhor poderia predizer
comportamentos envolvendo relações inter-raciais, participação em demonstrações dos

37

“A value is an enduring belief that a specific mode of coduct or end-state of existence is personally or socially
preferable to an opposite or converse mode of conduct or end-state of existence” (ROKEACH, 1973, p. 5)
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direitos civis, contato entre brancos e negros e participação em atividades políticas. O valor
salvação (salvation) é o valor que melhor explica a ida à igreja; um mundo belo (a world of
beauty) melhor diferencia artistas e outros profissionais e os valores intelectuais –
imaginativo, intelectual e lógico (imaginative, intellectual, logical) – melhor poderia predizer
se alguém se tornaria professor ou não. Os valores de uma vida confortável (a comfortable
life), igualdade (equality) e salvação (salvation) foram identificados como significativamente
relacionados com mais da metade dos vinte comportamentos estudados (ROKEACH, 1973).

Apesar da importância de sua obra, sendo o primeiro pesquisador que realizou estudos de
valores com medição empírica, e o fato do Rokeach Value Survey (RVS) ter-se tornado talvez
o mais importante método para mensurar valores, Rokeach (1973) não elaborou uma teoria
sobre como os valores poderiam estruturar-se (ROS, 2001a) ou mesmo uma classificação das
instituições responsáveis por manter, sustentar e transmitir valores como havia sugerido
(SCHWARTZ, 2001), impossibilitando o entendimento das conseqüências da hierarquia de
alguns valores sobre outros valores. Mesmo a distinção entre valores terminas e instrumentais
não pode ser comprovada nas pesquisas posteriores desenvolvidas por Schwartz (1992).

Vale salientar que ainda hoje o seu instrumento de medição (Rokeach Value Survey) é
referenciado e mesmo utilizado por pesquisadores da área de administração (HOOD, 2003;
LENARTOWICZ, 2003; MURPHY, 2004).

2.3.2 Teoria de valores de Schwartz e os avanços nos estudos de Rokeach

Schwartz e Bilsky (1987, 1990) iniciaram o desenvolvimento da sua teoria sobre os tipos de
valores universais, partindo dos valores instrumentais de Rokeach (1973) e compreendendo
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valores como “representações cognitivas de três exigências universais: (a) necessidades
biológicas, (b) necessidades de interação para coordenação interpessoal e (c) demandas
sociais para bem-estar e sobrevivência do grupo” (SCHWARTZ e BILSKY, 1987, p. 550) ou,
nas palavras de Oliveira e Tamayo (2004, p. 131), “necessidades biológicas do indivíduo;
necessidades sociais de interação; necessidades socioinstitucionais de sobrevivência e bemestar dos grupos”.

Dessas três exigências universais os autores derivaram e apresentaram definições operacionais
e conceituais para oito domínios motivacionais: prazer (enjoyment), segurança (security),
poder social (social power), realização (achievement), autodireção (self-direction), prosocial
(compreendo altruísmo, benevolência, generosidade, amor), conformidade restritiva
(restrictive conformity) e maturudade (maturity), relacionando-os aos tipos de interesses a que
serviam (individualista ou coletivista) e aos tipos de metas a que se referiam, terminal ou
instrumental (SCHWARTZ e BILSKY, 1987).

Para Schwartz e Bilsky (1987) cinco características são comuns às mais variadas definições
apresentadas por Allport (1961), Levy e Guttman (1974), Maslow (1959), Morris (1956),
Pepper (1958), Rokeach (1973), Scott (1965), Smith (1963) e William (1968): “(a) conceitos
ou crenças, (b) sobre comportamentos ou estados da existência, (c) que transcendem situações
específicas, (d) guiando a seleção ou avaliação de comportamentos e eventos e (e) ordenados
por importância relativa” (SCHWARTZ e BILSKY, 1987, p. 551)38.

Destacando as cinco características relacionadas acima e fazendo uso da técnica de
mapeamento de sentenças de Shye (1985), os autores definem:
38

“values are (a) concepts or beliefs, (b) about desirable ned states or behabiors, (c) that transcend specific
situations, (d) guide selection or evaluation of behavior and events, and (e) are ordered by relative importance”
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A value is an individual’s concept of a transituacional (terminal, instrumental)
GOAL that express (individualistic, collectivist, both) INTERESTS concerned with
a MOTIVATIONAL DOMAIN (ejoyment, secutity, achievement, self-direction,
restrictive-conformity, prosocial, social power, maturity) and evaluated on a
RANGE of importance from (very important, unimportant) as a guiding principle in
his/her life. (SCHWARTZ e BILSKY, 1987, p. 553)

Já nesses trabalhos iniciais (1987, 1990) despontam aspectos do modelo estruturado de
representação dos domínios motivacionais, ainda que as dimensões bipolares fossem
apresentadas somente no trabalho de 1992. Os domínios motivacionais são representados de
acordo com as suas oposições ou compatibilidades (SCHWARTZ e BILSKY, 1987; 1990).

O questionário de Rokeack (1973), Rokeach Values Survey, após ser traduzido para o
hebraico e para o alemão, foi aplicado inicialmente a 455 professores judeus e a 331
estudantes alemães e após os tratamentos estatísticos com SSA (Smallest Space Analysis), os
resultados indicaram predominância dos valores terminais nos domínios prazer (enjoyment),
segurança (security) e maturidade (maturity), equilíbrio entre terminais e instrumentais no
domínio realização (achievement) e predominência dos valores instrumentais nos domínios
autodireção (self-direction), conformidade restritiva (restrictive conformity) e prosocial
(SCHWARTZ e BILSKY, 1987).

Foram realizadas novas pesquisas buscando evidências para a universalidade da teoria de
Schwartz e Bilsky (1987), com amostras da Austrália (N=749), Finlândia (N=184), Hong
Kong (N=424), Espanha (N=441) e Estados Unidos (N=1409), as quais revelaram os mesmos
sete tipos motivacionais de valores, sendo que somente em Hong Kong o valor Poder Social
apareceu. Também a estrutura dos valores é similar em todos os países, com exceção de Hong
Kong (SCHWARTZ e BILSKY, 1990).
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No Quadro 2 são apresentados os domínios motivacionais de Schwartz e Bilsky (1990), com
as suas respectivas metas.

Quadro 2 – Domínios motivacionais e suas metas
DOMÍNIO MOTIVACIONAL
Prosocial

META
proteção ativa ou cuidado com o bem estar dos outros

2

Conformidade restritiva
(restrictive conformity)

restrição das ações e impulsos que podem prejudicar os demais e
violar normas aprovadas

3

Prazer (enjoyment)

prazer, gratificação sensual e emotiva

4

Realização (achievement)

sucesso pessoal demonstrado através da competência

5

Maturidade (maturity)

apreciação, compreensão e aceitação própria, dos outros e do
mundo

6

Autodireção (self-direction)

independência de pensamento e ação: escolhendo, criando e
explorando

7

Segurança (security)

segurança, harmonia e estabilidade da sociedade, dos grupos com
os quais identifica-se, com relacionamentos e consigo

1

Fonte: elaborado pelo autor com base em Schwartz e Bilsky (1990)

Em estudo posterior, Schwartz (1992) revisa a primeira abordagem da teoria dos conteúdos e
estrutura dos valores humanos, derivada das três exigências da existência humana, às quais
indivíduos e sociedades devem responder - necessidades dos indivíduos como organismos
biológicos, necessidades de interação social e sobrevivência e bem estar do grupos –
propondo modificações, introduzindo novos valores à lista anterior e realizando pesquisa com
40 amostras de vinte países.

Aos sete domínios motivacionais identificados nas pesquisas anteriores com sete países foram
acrescentados os valores de tradição e estimulação, além do valor poder, citado anteriormente,
mas não examinado nos estudos (SCHWARTZ e BILSKY, 1987; SCHWARTZ, 1992). Foi
levantada também a hipótese de incluir nos tipos de valores universais a espiritualidade,
incluindo-a na pesquisa. Com base em pesquisas empíricas, foi sugerida a modificação de
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definições e conteúdos de quatro tipos motivacionais, alterando o valor motivacional
prosocial para benevolência, o valor prazer (enjoyment) para hedonismo, maturidade para
universalismo e definindo que segurança serve aos interesses do indivíduo (exemplo:
saudável) e aos interesses coletivos (exemplo: segurança nacional) (SCHWARTZ, 1992).

Os onze domínios motivacionais, com as suas respectivas metas e os 56 valores que
representam são apresentados a seguir no Quadro 3, observando-se que o valor auto-respeito é
apresentado pelo autor nos domínios de autodireção e realização. A explicação sobre cada
valor foi transcrita do quadro resumo de Rohan (2000, p. 261).
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Quadro 3 - Tipos de valores universais, suas metas e valores representados
TIPOS DE VALORES UNIVERSAIS

METAS

VALORES REPRESENTADOS

Deriva da necessidade de controle
1) AUTODIREÇÃO (SELF-DIRECTION)
derivado da necessidade dos organismos de e domínio e autonomia e
controle e domínio e da exigência independência.
interacional de autonomia e independência

Criatividade: sem igual, imaginação.
Liberdade: liberdade de ação.
Independência: auto-confiança, auto-suficiência.
Curiosidade: interesse em tudo, exploração.
Escolha metas.
Auto-respeito
2) ESTIMULAÇÃO (STIMULATION)
Excitação, novidade, mudança na Ousadia: buscar aventura, arriscar-se.
deriva da necessidade dos organismos de vida.
Uma vida variada: ocupar-se com mudanças,
variedade e estimulação.
novidades.
Uma vida excitante.
3) HEDONISMO (HEDONISM)
Prazer e a gratificação sensual Prazer: gratificação dos desejos.
a gratificação de necessidades humanas é para si mesmo.
Desfrutar a vida: comida, sexo, ócio.
transformada em valores socialmente aceitos
4) REALIZAÇÃO (ACHIEVEMENT)
Sucesso pessoal obtido através de Sucesso: atingindo metas.
competência é uma exigência dos indivíduos uma
demonstração
de Capacidade: competência, efetividade, eficiência.
para obter recursos para a sobrevivência.
competência de acordo com Ambição: trabalho árduo, aspirações.
padrões sociais, que, geralmente, Influência: impactar pessoas e eventos
leva à aprovação social.
Inteligência,
Auto-respeito
5) PODER (POWER)
Obtenção de status social, Poder social: controle dos outros, domínio.
o funcionamento das instituições sociais prestígio e controle sobre pessoas Autoridade: o direito de liderar ou comandar.
parece exigir algum grau de diferenciação. e recursos.
Riqueza: posse material, dinheiro,
Para justificar este fato da vida social e
Preservando a minha imagem pública
motivar as pessoas a aceitarem isto, o poder
Reconhecimento social
é transformado em valor. Necessidades
individuais de dominação e de controle pode
também ser transformadas em valores.
6) SEGURANÇA (SECURITY)
Segurança,
harmonia, Segurança da família
deviva das necessidades do indivíduo e do estabilidade da sociedade, dos Segurança nacional: proteção da nação dos inimigos.
grupo.
relacionamentos e do indivíduo.
Ordem social: estabilidade da sociedade.
Limpeza: asseado, meticuloso.
Reciprocidade de favores.
Senso de pertencimento
Saudável
7) CONFORMIDADE (CONFORMITY)
Controle de ações, inclinações e Polidez: cortesia, boas maneiras.
deriva das necessidades que os indivíduos impulsos que podem violar as Obediente: obediente, cumprir obrigações.
auto-controle,
resistência à
têm de inibir inclinações que poderiam normas sociais ou prejudicar os Auto-disciplina:
tentação.
interromper a interação e o funcionamento outros.
Honrar pais e mais velhos: mostrar respeito
do grupo.
8) TRADIÇÃO (TRADITION)
Respeito,
compromisso
e Humildade: modéstia, auto-domínio.
Todos os grupos desenvolvem símbolos e aceitação dos ideais e costumes Aceitação da porção na vida: submissão às
práticas que representam o seu destino e a que uma cultura ou religião
circunstâncias da vida.
sua
experiência
comum.
Tradição impõe ao indivíduo.
Devoção: ter fé e crença na religião.
freqüentemente apresenta-se na forma de
Respeito à tradição: preservar costumes.
ritos, crenças e normas de comportamento .
Moderado: evitar extremos de sentimentos e ação.
interna
pela Uma vida espiritual
9) ESPIRITUALIDADE (SPIRITUALITY) Harmonia
da
realidade Sentido na vida
atende dois problemas: sentido de coerência transcendência
na vida e representação da espiritualidade cotidiana.
Harmonia interior
em diferentes grupos
Separação
10) BENEVOLÊNCIA (BENEVOLENCE) Preservação e valorização do bem Socorro: trabalhar para o bem estar dos outros.
necessidade de uma interação positiva nos estar das pessoas com as quais Honestidade: autenticidade, sinceridade.
grupos dos quais o indivíduo faz parte.
tem-se contato pessoal.
Perdão: conceder perdão aos outros.
Lealdade: sincero com amigos, grupo.
Responsabilidade: confiante.
Amizade verdadeira
Amor maduro
11)
UNIVERSALISMO Tolerância
Mente aberta: tolerar idéias e crenças diferentes.
(UNIVERSALISM)
, compreensão, apreciação e Sabedoria: maturidade para entender a vida.
De princípio não deriva das necessidades proteção do bem-estar de todos e Justiça social: corrigir injustiças.
universais, mas apareceu nas pesquisas. da natureza.
Igualdade: igual oportunidade para todos.
Deriva da necessidade da necessidade de
Um mundo de paz: liberdade de guerras e conflitos.
sobrevivência do indivíduo e grupos.
Um mundo belo: beleza da natureza e arte.
Unidade com a natureza.
Proteção do ambiente.

Fonte: elaborado pelo autor com base em Schwartz (1992, p. 5-12), Rohan (2000, p. 261)
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A estrutura anterior dos valores de Schwartz e Bilsky (1987) apresentava três valores servindo
aos interesses individuais – prazer, realização e autodireção -, outros três valores servindo aos
interesses coletivos – prosocial, conformidade restritiva e segurança – e um valor, maturidade,
servindo a ambos interesses e localizado no limite entre os dois grupos opostos. Schwartz
(1992), partindo desta estrutura, apresenta cinco tipos de valores que servem primariamente
aos interesses individuais – poder, realização, hedonismo, estimulação, autodireção – em
oposição a uma outra região formada por três tipos de valores que servem aos interesses
primariamente coletivos – benevolência, tradição, conformidade – sendo que universalismo e
segurança são definidos como servindo a ambos os interesses e situados na fronteira das
dimensões opostos.

Os valores são representados no modelo de uma estrutura dinâmica, com exceção do valor
espiritualidade, que apareceu inicialmente somente em 8 amostras, não sendo por essa razão
considerado como um valor universal pelo autor, ainda que sugira pesquisas futuras que
possam esclarecer os diferentes tipos de espiritualidade (SCHWARTZ, 1992), como a
pesquisa realizada com amostras do Brasil e Portugal, com a identificação desse valor
(TEIXEIRA et al., 2004).

Os valores compatíveis são adjacentes na representação no modelo, constituindo nove grupos
conforme representação no Quadro 4.

Quadro 4 – Os valores universais e suas compatibilidades
COMPATIBILIDADE

ÊNFASES

1) Poder e realização

ambos enfatizam superioridade social e estima

2) Realização e hedonismo

ambos são relacionados com auto-indugência

3) Hedonismo e estimulação

ambos apresentam um desejo por estimulação agradável

4) Estimulação e auto-direção

ambos envolvem motivação por domínio e abertura à mudança

5) Auto-direção e universalismo

ambos expressam confiança no próprio julgamento e conforto com a diversidade da
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COMPATIBILIDADE

ÊNFASES
existência

6) Universalismo e benevolência

ambos relacionados com valorização dos outros, transcendendo interesses egoístas

7) Tradição e conformidade

ambos acentuando auto-restrição e submissão

8) Conformidade e Segurança

ambos enfatizam proteção da ordem e harmonia nas relações

9) Segurança e poder

ambos enfatizam evitar ou superar a ameaça de incertezas, controlando relacionamentos e
recursos

Fonte: elaborado pelo autor com base em Schwartz (1992)

No modelo das dimensões bipolares, os conflitos de valores são representados da seguinte
forma (SCHWARTZ, 1992):

1) autodireção e estimulação versus conformidade, tradição e segurança: a ênfase está
na independência de pensamento e ação, conflitando com a submissão às práticas
tradicionais, visando proteção da estabilidade. Esta dimensão é designada abertura
à mudança versus conservação.

2) universalismo e benevolência (incluindo vida espiritual) versus realização, poder e
hedonismo: a ênfase repousa na aceitação do outro, buscando o seu bem-estar e
sucesso, conflitando com o domínio do outro. Esta dimensão é designada autotranscendência versus auto-promoção.
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AUTOTRANSCENDÊNCIA

UNIVERSA
LISMO

BENEVOLÊNCIA

TRADIÇÃO

AUTODETERMINAÇÃO
ABERTURA

CONFORMIDADE

CONSERVAÇÃO

À MUDANÇA
ESTIMULAÇÃ0

SEGURANÇA

HEDONISMO
PODER
REALIZAÇÃO

AUTOPROMOÇÃO

Figura 3 – Estrutura bidimensional dos tipos motivacionais de valores
Fonte: Schwartz (1992)

Os indivíduos, nesse modelo, podem ser individualistas, priorizando a Autopromoção ou a
Abertura à mudança, ou coletivistas, priorizando a Autotranscendência ou a Conservação. Os
valores de segurança e universalismo podem servir tanto aos interesses do individualismo
quanto do coletivismo (SCHWARTZ, 1992). Estudos recentes indicaram que o
individualismo cultural de Hofstede está mais relacionado ao desenvolvimento econômico dos
países e que o individualismo de Schwartz, autonomia intelectual e afetiva, está mais
relacionado ao Índice de Desenvolvimento Humano (GOUVEIA e ROS39, 2000 apud ROS,
2001a), sugerindo que países que apresentam pontuação alta em autonomia intelectual e
afetiva tendem a privilegiar uma distribuição mais igualitária de recursos como direitos civis,
educação e saúde (GOUVEIA, 2001; ROS, 2001a).

39

GOUVEIA, Valdiney V.; ROS, Maria. Hofstede and Schwartz’s models for classifying individualism at the
cultural level: their relation to macro-social and macro-economic variables. Psicothema, v. 12, p. 25-33, 2000.
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2.3.3 A aplicação dos novos aportes teóricos no Brasil

Os primeiros trabalhos relacionados às pesquisas de Schwartz e Bilsky (1987; 1990) e
Schwartz (1992) surgem na década de 80 através das pesquisas de Tamayo (1993; 1994;
1996; 1997; 1998; 2000; 2003; 2004).

Nos trabalhos iniciais (TAMAYO e SCHWARTZ, 1993; TAMAYO, 1994), os autores
partiram do modelo proposto por Schwartz (1992), aplicando-o às amostras levantadas no
Brasil. Na pesquisa publicada em 1993, tendo como co-autor Schwartz, foram utilizadas duas
amostras, uma com 154 professores e outra com 244 alunos universitários. Os valores foram
avaliados por meio da escala utilizada por Schwartz em sua pesquisa intercultural (1992),
constando de 56 valores, 30 terminais e 26 instrumentais (SCHWARTZ, 2001). Os valores
terminais foram formulados em forma de substantivo e apresentados na primeira parte do
questionário e os instrumentais expressos como formas de agir, ocupando a segundo parte do
questionário. A avaliação da importância dos valores foi feita por meio de uma escala de 0 a
6, de tal forma que, quanto mais alto o número, mais importante deveria ser o valor para a
pessoa. Também foram utilizados o número 1 para avaliar uma oposição ao valor e o número
7 para a grande importância do valor (TAMAYO e SCHWARTZ, 1993).

Além dos 56 valores da escala de Schwartz (1992) foram incluídos mais quatro valores
característicos da cultura brasileira, levantados em pesquisa com 20 educadores e ministros de
diversas afiliações religiosas. Na pesquisa, os entrevistados foram indagados sobre a
existência de um ou mais valores característicos dos brasileiros, sendo as respostas
convergentes na identificação desses quatro valores, representados por dois terminais e dois
instrumentais: 1) vaidade (preocupação e cuidado com a minha aparência), 2) trabalho
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(modo digno de ganhar a vida), 3) esperto (driblar obstáculos para conseguir o que quero), 4)
sonhador (ter sempre uma visão otimista do futuro). O valor terminal trabalho foi sugerido,
segundo os autores, por causa dos altos índices de desemprego e condições nas quais é
exercido no país, sendo visto somente como um meio de subsistência da família, sem relação
com auto-realização ou satisfação de necessidades pessoais (TAMAYO e SCHWARTZ,
1993).

Foram formulados quatro hipóteses com o uso do método Smallest Space Analysis-SSA, o
qual oferece um mapa visual dos resultados:
1) Os valores serão localizados no espaço multidimensional em várias regiões,
[semelhantes às representadas na estrutura teórica de Schwartz (1992)]; 2) Os três
conjuntos de valores relativos aos interesses que eles expressam (individuais,
coletivos e mistos) localizar-se-ão no espaço multidimensional em três regiões bem
delimitadas, 3) O arranjo das regiões correspondentes aos tipos motivacionais
refletirá as relações dinâmicas existentes entre eles (compatibilidade para os tipos
adjacentes e conflito para os opostos), 4) Os quatro valores peculiares aos brasileiros
deverão situar-se em diversas regiões das postuladas [na estrutura teórica de
Schwartz (1992) (TAMAYO e SCHWARTZ, 1993).

Os resultados apresentaram, nos tipos motivacionais (primeira hipótese), uma distribuição dos
valores da amostra de estudantes, em nove regiões diferentes, correspondentes a nove dos dez
tipos motivacionais, com mescla dos tipos motivacionais hedonismo e estimulação numa
única região. Para a amostra de professores, oito tipos motivacionais foram observados, com
os valores conformidade, tradição e segurança entremeados em uma única área (TAMAYO
e SCHWARTZ, 1993).

As hipóteses 2, raiz motivacional dos valores, e 3, estrutura dinâmica, foram confirmadas na
pesquisa. A hipótese 4, sobre os valores peculiares aos brasileiros, apresentou os seguintes
resultados na pesquisa: o valor sonhador, para os professores, localizou-se na região da
filantropia e, para os estudantes, na região da benevolência, parecendo indicar que sua meta
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motivacional é “evitar e reduzir o impacto das frustrações através de uma visão otimista do
mundo” (TAMAYO e SCHWARTZ, 1993, p. 344). Os estudantes demonstram uma visão de
bem-estar para o seu grupo, benevolência, e os professores um bem-estar para todos,
filantropia.

O valor esperto foi localizado para as duas amostras na região auto-realização, tendo como
meta a demonstração de competência. O valor terminal vaidade apresentou localização
diferente nas amostras: para os professores, localizou-se na região constituída pelos tipos
motivacionais tradição, conformidade e segurança e, para os estudantes, na região do poder.
Assim, “a vaidade parece ser, portanto, um meio para atingir status social e prestígio e obter
controle e domínio sobre pessoas e recursos” (TAMAYO e SCHWARTZ, 1993, p. 345).
Finalmente, o valor trabalho localizou-se na região da benevolência para ambas as amostras,
indicando que a sua meta “é a procura do bem-estar das pessoas íntimas, da família”.
Considerando que na cultura ocidental o trabalho é um meio para alcançar produtividade e
sucesso,
a localização esperada para o trabalho é mais na região da auto-realização do que na
da benevolência. Nos resultados desta pesquisa, porém o trabalho não foi associado
à satisfação de uma necessidade pessoal, mas foi visto como um meio para satisfazer
necessidades exteriores a si mesmo, necessidades dos outros, da família (TAMAYO
e SCHWARTZ, 1993, p. 345).

No Brasil, duas vertentes importantes, relacionadas aos estudos de Schwartz (1992), dizem
respeito aos valores relativos ao trabalho, pesquisados por Porto e Tamayo (2003), e aos
valores organizacionais, pesquisados por Tamayo e Gondim (1996), Tamayo, Mendes e Paz
(2000) e Oliveira e Tamayo (2004), estes últimos foco deste trabalho.
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2.3.4 Valores organizacionais

As organizações, como os indivíduos, enfrentam exigências que precisam ser reconhecidas e
satisfeitas para que possa subsistir: 1) a relação conflituosa entre o indivíduo e a organização,
contrapondo as metas e os interesses individuais aos coletivos; 2) a necessidade de uma
estrutura, garantindo o seu funcionamento e a obtenção das metas e objetivos da organização,
bem como facilitando, entre outros, a definição de papéis, normas e estratégias de trabalho; 3)
a relação da organização com o meio ambiente físico, a sociedade e as demais organizações
(TAMAYO, 1996; TAMAYO; BORGES, 2001).

Como “as estruturas sociais são sistemas essencialmente inventados” (KATZ; KAHN, 1973,
p. 49), compostos por eventos e acontecimentos e não existindo fora do seu funcionamento
(ALLPORT40 , 1962 apud KATZ; KHAN, 1973), trazem consigo uma instabilidade e
variabilidade que afetam o seu funcionamento, diferentemente das estruturas biológicas que,
mesmo cessando o seu funcionamento, mantêm o físico (KATZ; KAHN, 1973).

As organizações, como organismos sociais, buscando reduzir a variabilidade humana, lançam
mão de forças como as a) pressões do ambiente, que, frente a um problema, exigem um
esforço coordenado dos indivíduos; b) imposição de regras, as quais as pessoas devem
observar para a sua integração e promoção; e c) valores e expectativas compartilhados sobre
como agir visando à realização de objetivos comuns (KATZ; KAHN, 1973). Os valores
organizacionais “sustentam as atitudes, motivam a obtenção de metas e objetivos, determinam
a forma de julgar a conduta e os acontecimentos organizacionais e orientam a vida da
organização” (TAMAYO; BORGES, 2001, p. 344).
40

ALLPORT, G.W. Pattern and growth in personality. New York: Holt, Rinehat & Winston, 1961.
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Os valores organizacionais, como respostas apreendidas à satisfação das necessidades, são
“princípios ou crenças, organizados hierarquicamente, relativos a tipos de estrutura ou a
modelos de comportamento desejáveis que orientam a vida da empresa e estão a serviço de
interesses individuais, coletivos e mistos” (TAMAYO; GONDIM, 1996, p. 63), destacando-se
nesta definição o aspecto cognitivo e motivacional, a função e a hierarquia dos valores
(TAMAYO; MENDES; PAZ, 2000).

a)

Aspecto cognitivo

É um elemento básico, pois, como crenças, representam formas de conhecimento da realidade
organizacional e respostas aos seus problemas, podendo estar relacionadas com obediências
às normas, produção, interações interpessoais e outros. As crenças que constituem os valores,
em interação com outras crenças, constituem o sistema de valores organizacionais.

b)

Aspecto motivacional

Para Feather41 (1995 apud TAMAYO, 1996, p. 183), “os valores organizacionais funcionam
como necessidades que determinam o comportamento orientado a um fim”. Os valores
organizacionais expressam os interesses de indivíduos relacionados à empresa, podendo ser
um dono, gerente, um departamento ou mesmo membros da coletividade, podendo determinar
o esforço na busca de determinados comportamentos (TAMAYO, 1996).

c)

A função dos valores

“Os valores têm como função orientar a vida da empresa, guiar o comportamento dos seus
membros” (TAMAYO; GONDIM, 1996, p. 63) e são determinantes da rotina organizacional,
orientando a “forma de pensar, de agir e de sentir” (TAMAYO; GONDIM, 1996, p. 63) dos
41
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71

seus membros. As normas, juntamente com os papéis e os valores, são um componente do
sistema

social

(KATZ;

KAHN,

1973),

podendo

“ser

consideradas

como

uma

operacionalização dos valores organizacionais” (TAMAYO; MENDES; PAZ, 2000, p. 294).
Os valores, mais abrangentes, “constituem uma espécie de ideologia” (TAMAYO; MENDES;
PAZ, 2000, p. 294) a ser seguida.

d) A hierarquia dos valores
As pressões externas da sociedade e o esforço da organização e de seus membros na obtenção
das suas metas impõe à organização uma necessidade de hierarquizar os seus valores, fazendo
distinção entre o importante e o secundário, entre o que tem valor e o que não tem, fazendo
distinção com outras organizações não pelos valores que possui, mas pela ordem como estão
organizados. Para Tamayo (2000) “a essência mesma dos valores organizacionais parece ser
a de permitir a sua hierarquização” (TAMAYO42, 2000 apud TAMAYO; MENDES; PAZ,
2000, p. 295).

Nos estudos dos valores organizacionais, segundo Tamayo, Mendes e Paz (2000),
tradicionalmente têm sido empregadas duas abordagens visando à sua identificação e
avaliação. A primeira abordagem estuda os valores a partir dos documentos oficiais da
organização, dos discursos de seus gestores, dos relatórios anuais, das revistas publicadas e
outros (DEAL e KENNEDY43, 1998 apud TAMAYO; BORGES, 2001), sendo, em sua
grande maioria, estudos qualitativos, sem um modelo ou uma estrutura de referência
(OLIVEIRA; TAMAYO, 2004). Alguns autores, reconhecendo as limitações da técnica
empregada, utilizam um modelo teórico, integrando o qualitativo e o quantitativo

42
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(KABANOF; WALDERESE; COHEN, 1995 e KABANOF; DALY44, 2000 apud
OLIVEIRA; TAMAYO, 2004). A principal crítica a esta abordagem é que os valores
normalmente esposados por uma organização não são aqueles efetivamente vivenciados
(OLIVEIRA; TAMAYO, 2004).

“A segunda consiste em utilizar a média dos valores pessoais dos membros da organização
como estimativa dos valores organizacionais” (SEGO; HUI; LAW45, 1997 apud OLIVEIRA;
TAMAYO, 2004, p. 130), apresentando esta abordagem o inconveniente de usar a média de
valores que poderão ser incompatíveis com os valores da organização (TAMAYO; MENDES;
PAZ, 2000).

A terceira abordagem, do tipo quantitativo, busca estudar os valores organizacionais segundo
a percepção que os empregados têm dos valores existentes na organização. Os empregados,
como participantes da dinâmica organizacional, têm percepções dos valores efetivamente
vivenciados no cotidiano da organização, pois ela irá afetar o seu comportamento (SEGO;
HUI; LAW46, 1997 apud TAMAYO; MENDES; PAZ, 2000). Valores compartilhados na
organização, na perspectiva dos empregados, seria como se o pesquisador tivesse, como
colaboradores, observadores internos, com visão clara do que realmente acontece
(OLIVEIRA; TAMAYO, 2004).
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Apesar da importância dos valores no estudo dos comportamentos organizacionais
(TRIANDIS47, 1994 apud TAMAYO; MENDES; PAZ, 2000), poucos estudos foram
elaborados visando a uma avaliação sistemática (BOND48, 1997 apud TAMAYO; MENDES;
PAZ, 2000) e o seu levantamento na perspectiva dos empregados. O trabalho de Tamayo com
outros autores constitui uma iniciativa pioneira (TAMAYO, 1996; TAMAYO; MENDES;
PAZ, 2000; TAMAYO; BORGES, 2001).

Em 1996 foi publicada a primeira “Escala de Valores Organizacionais” (TAMAYO;
GONDIM, 1996), tratando dos valores compartilhados na organização, na percepção dos
empregados. Essa primeira escala, elaborada com uma estratégia exclusivamente empírica
(TAMAYO; MENDES; PAZ, 2000), trazia uma relação de 48 valores, acompanhados de uma
explicação resumida e para os quais o entrevistado deveria marcar, com base em uma escala
de 0 a 6, a importância do valor para a organização, sendo possível também atribuir -1 para
valores opostos aos princípios da organização e 7 para os valores de suprema importância
(TAMAYO; GONDIM, 1996).

Por meio da análise fatorial foram identificados cinco fatores: eficácia/eficiência, interação no
trabalho, gestão, inovação e respeito ao consumidor. A Escala de Valores Organizacionais
pode ser aplicada em âmbito individual e institucional, entre empregados e gestores, servindo
também para uma comparação entre os valores organizacionais reais e os desejados ou ideais
(TAMAYO; GONDIM, 1996).

47
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Em 2000, foi publicada uma Segunda escala, denominada “Inventário de Valores
Organizacionais” (TAMAYO; MENDES; PAZ, 2000), complementando o instrumento
anterior (TAMAYO; GONDIM, 1996) e com uma abordagem teórica baseada nos valores
culturais estudados por Schwartz e Ros (1995) e Schwartz (1999). Tais valores consideram “a
organização como uma coletividade que encontra e deve solucionar os mesmos problemas
fundamentais que qualquer sociedade” (TAMAYO; MENDES; PAZ, 2000, p. 298) e são
definidos como idéias compartilhadas sobre o que é bom, correto e desejável na sociedade,
determinando para as pessoas o que é apropriado para cada situação.

Para a construção dos itens integrantes da escala, os autores utilizaram os itens levantados
anteriormente por Tamayo e Gondim (1996), acrescentados de novos itens que expressassem
os pólos de igualitarismo e autonomia. O inventário final compunha-se de 37 itens, seguidos
de uma escala de 7 pontos, tendo sido aplicado a 1010 empregados de cinco organizações do
Distrito Federal, com idade média de 38,82 anos (TAMAYO; MENDES; PAZ, 2000).

Os valores culturais, segundo esse modelo, são apresentados em 3 dimensões bipolares,
representando as respostas das organizações aos seus problemas. Na dimensão I, encontramse as definições da natureza da relação entre o individual e o grupo e, por essa razão, é
chamada por Hofstede49 (1980) e Kim50 et al. (1994 apud SCHWARTZ, 1999) de
individualismo-coletivismo. Um pólo desta primeira dimensão é chamado conservadorismo,
composto por valores como ordem social, respeito pela tradição, família, segurança e
sabedoria. No pólo oposto, tem-se tanto a autonomia intelectual, composta pelos valores
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curiosidade, mente aberta, e criatividade; quanto à autonomia afetiva, composta pelos valores
prazer, vida excitante e vida variada (SCHWARTZ, 1999).

Na dimensão II, destaca-se a garantia de um comportamento responsável que preserve a teia
social. Compondo um pólo da dimensão, encontra-se a hierarquia, justificando a diferenciação
dos papéis sociais, composta pelos valores poder social, autoridade, humildade e riqueza. No
pólo oposto, tem-se o igualitarismo, representando o cuidado e a promoção do bem-estar dos
outros indivíduos, do qual fazem parte os valores de igualdade, justiça social, liberdade,
responsabilidade e honestidade (SCHWARTZ, 1999).

Por último, na dimensão III, destaca-se o problema de toda a sociedade diante de sua relação
com o mundo natural e social. Em um dos pólos, tem-se o domínio, composto pelos valores
ambição, sucesso, ousadia e competência. No pólo oposto, observa-se a harmonia,
enfatizando a harmonia no ambiente com os valores de unidade com a natureza, proteção ao
ambiente e um mundo belo (SCHWARTZ, 1999.).

HARMONIA

IGUALITARISMO

CONSERVADORISMO

AUTONOMIA
INTELECTUAL
AUTONOMIA

HIERARQUIA

AFETIVA
DOMÍNIO

Figura 4 – As dimensões de Schwartz contendo os sete valores culturais.
Fonte: Schwartz (1999, p. 29).
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Enquanto na elaboração da primeira Escala de Valores Organizacionais (TAMAYO;
GONDIM, 1996) a estratégia foi exclusivamente empírica, nos trabalhos seguintes, no Brasil,
adotou-se o modelo de valores culturais de Schwartz como modelo teórico na condução das
pesquisas (TAMAYO, 1996; TAMAYO; BORGES, 2001). Assim, a segunda escala de
valores organizacionais, denominada Inventário de Valores Organizacionais (TAMAYO;
MENDES; PAZ, 2000) integrou a abordagem empírica da primeira escala e uma teórica
baseada nos valores culturais de Schwartz (1999).

Com essa pesquisa, confirmou-se a possibilidade de representar os valores organizacionais
nas três dimensões culturais – conservadorismo versus autonomia, hierarquia versus
igualitarismo, domínio versus harmonia – ainda que os antagonismos entre as regiões tenham
sido confirmados somente na dimensão hierarquia versus igualitarismo. Isso pode ser
explicado pela posição central ocupada pelo Brasil no gráfico de Schwartz (1999), indicando
a possibilidade de convívio de elementos antagônicos na cultura brasileira (TAMAYO;
MENDES; PAZ, 2000).

A última escala publicada, Inventário de Perfis de Valores Organizacionais, teve como
objetivo “analisar a relação dos valores com os valores pessoais e construir um instrumento de
avaliação dos valores organizacionais baseado no conteúdo motivacional dos valores
pessoais” (OLIVEIRA; TAMAYO, 2004, p. 134).

Considera-se que os valores pessoais e os valores organizacionais constituem sistemas
consolidados e independentes de valores, podendo existir antagonismos entre estes em virtude
das metas perseguidas, ainda que os dois sistemas compartilhem, ao mesmo tempo, das
mesmas características gerais dos valores. Os valores organizacionais compartilhados são
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construídos pelos fundadores, pelos gestores e pelos empregados, pois cada indivíduo tem um
sistema de valores que define o que é bom para si, para a organização e para a sociedade
(OLIVEIRA; TAMAYO, 2004, p. 134).

O instrumento final, composto de 120 itens distribuídos aleatoriamente, foi aplicado a 833
empregados de empresas privadas e públicas, com idade média de 24 anos. Após a análise dos
dados utilizando o SPSS (Statistical Package of Social Science), obteve-se uma solução com
oito fatores e uma escala com 48 itens: realização, conformidade, domínio, bem-estar,
tradição, prestígio organizacional, autonomia e preocupação com a coletividade (OLIVEIRA;
TAMAYO, 2004).

Os resultados da pesquisa com o Inventário de Perfis de Valores Organizacionais indicaram a
existência de oito fatores, os quais podem ser relacionados com nove dos dez valores
universais de Schwartz (1992), conforme se observa no Quadro 5.

Quadro 5 – Fatores do IPVO e os valores universais de Schwartz (1992)
Fator

Realização

Conformidade

Domínio

Bem-estar

Explicação do fator
Agrega itens cuja meta central é o sucesso, por meio da
demonstração de competência da organização e dos empregados.
Desempenho competente é uma exigência para a sobrevivência da
organização e para a permanência do empregado nesse contexto.
O conteúdo dos itens refere-se à definição de limites das ações
organizacionais e comportamentos dos seus membros, dando
prioridade ao respeito às regras e modelos de comportamentos,
tanto no ambiente de trabalho quanto no relacionamento com
outras organizações.
Congrega itens relativos ao poder, cuja meta central é a obtenção
de status, controle sobre pessoas e recursos, bem como a busca de
uma posição dominante no mercado.
Os itens deste fator indicam a preocupação da organização em
propiciar satisfação ao empregado, atentando para a qualidade de
vida no trabalho. Sua base teórica é os valores do tipo motivacional
hedonismo.

Valores universais
de Schwartz
(1992)*
Realização

Conformidade

Poder

Hedonismo
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Fator

Tradição

Prestígio
organizacional

Autonomia

Explicação do fator
Este fator contém itens relativos à preservação e ao respeito aos
costumes e práticas consagradas pela organização que prefere
manter sua forma de funcionamento.
Os itens estão relacionados ao poder. A organização busca
prestígio, admiração e respeito da sociedade por causa da qualidade
dos seus produtos.
Congrega itens referentes à busca de aperfeiçoamento constante do
empregado e da organização que se expressa por meio de
competência, curiosidade, criatividade, variedade de experiência e
definição de objetivos profissionais de seus empregados.

Este fator é composto por valores que orientam o relacionamento
Preocupação com
cotidiano com indivíduos próximos e com a comunidade.
a coletividade

Valores universais
de Schwartz
(1992)*
Tradição

Poder

Autodeterminação
Estimulação
Benevolência
Universalismo

*Correspondência com os dez valores universais de Schwartz (1992)
Fonte: adaptado pelo autor com base em Oliveira e Tamayo (2004)

2.4

VALORES E RACIONALIDADES

Este tópico tem como objetivo abordar a relação dos valores com racionalidades,
relacionando-se inicialmente as dimensões bipolares de valores e as racionalidades
substantiva e instrumental. A seguir são abordados os fatores de perfis de valores
organizacionais (IPVO) e suas possíveis racionalidades, com base no conteúdo de suas
assertivas, e por fim os valores e racionalidades frente aos problemas enfrentados pelas
organizações em sua relação com os indivíduos, na busca de definição de uma estrutura e na
sua relação com o meio ambiente.

2.4.1

Dimensões bipolares de valores organizacionais e racionalidades

É interessante notar que Weber (1999) refere-se à racionalidade valorativa (substantiva) como
sendo orientada por valores que guiam a conduta humana e que não visam o alcance de
resultados outros, isto é, que as ações orientadas pela razão substantiva têm valor em si
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mesmo. Guerreiro Ramos (1981), porém, ao comentar sobre o posicionamento do cientista
social, diz:
Argumenta Max Weber que, embora a ciência social seja neutra, do ponto de vista
de valor, os valores adotados por uma sociedade são, eles próprios, critérios
indicadores daqueles pontos que são importantes para aquela forma particular de
vida humana associada, durante certo período histórico Admitiria ele, então, que
quando as premissas de valor de um certo tipo de vida associada se transformam,
elas próprias, em fatores de um mal coletivo, o cientista social não pode,
legitimamente, desprezar tais premissas como estranhas à sua disciplina (1981, p.
26).

Ora, pelo olhar de Guerreiro Ramos (1981), tem-se que os valores para Weber não consistiam
apenas naqueles princípios que deveriam guiar a conduta humana, inerentes à racionalidade
substantiva, mas de indicadores de pontos importantes, considerados por uma sociedade ou
grupo social, podendo, portanto, estar fundamentados numa racionalidade instrumental.

Valores, de acordo com Schwartz (2001, p. 55), são:
[...] metas desejáveis e transituacionais, que variam em importância, que servem
como princípios na vida de uma pessoa ou de uma organização social. Nesta
definição está implícito que: 1) estes servem aos interesses de alguma entidade
social; 2) que podem motivar a ação, dando-lhe direção e intensidade emocional; 3)
funcionam como critérios para julgar e justificar a ação; 4) que são adquiridos
através da socialização nos valores do grupo dominante e através da experiência de
aprendizagem.

Segundo Schwartz (1992), os valores pessoais básicos dos seres humanos atendem a três
necessidades: biológicas, sociais e de sobrevivência dos grupos. Organizam-se estes valores,
segundo esse autor, num total de dez, em duas dimensões de estrutura bipolar: Abertura à
mudança x Conservadorismo e Autopromoção x Autotranscendência.

Os valores Poder e Realização, que pertencem à dimensão Autopromoção, juntamente com os
valores Autodeterminação, Estimulação e Hedonismo, relativos à dimensão Abertura à
Mudança, servem a interesses individuais. Já o valor Benevolência, relativo à dimensão
autotranscendência, juntamente com os valores Tradição e Conformidade, relativos à
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dimensão Conservação, servem a interesses coletivos. Os valores Universalismo e Segurança
servem a interesses mistos (OLIVEIRA; TAMAYO, 2004).

Ressalta-se a importância de não confundir o serviço dos valores aos interesses individuais e
coletivos com valores “individualistas” e “coletivistas”, pois, dessa maneira, confundir-se-iam
valores de nível individual com valores de nível cultural. Exemplificando, “humildade e saúde
têm significados motivacionais conflitantes para os indivíduos: o primeiro serve a interesses
coletivos; o segundo a interesses individuais. Pode-se entender melhor observando-se os
valores humildade e saúde, com significados conflitantes para o indivíduo, pois, enquanto o
primeiro serve a interesses coletivos, o segundo serve aos interesses individuais e, ainda
assim, ambos têm uma orientação cultural, legitimando organizações hierárquicas em vez de
igualitárias (SCHWARTZ, 2005).

A dimensão Abertura à Mudança x Conservação opõe valores que privilegiam a ação
independente versus auto-restrição, preservação da tradição e da estabilidade. Por sua vez, a
dimensão Autopromoção contrasta com Autotranscendência ao contemplar valores que
privilegiam o interesse individual ainda que à custa do interesse de outros indivíduos
(OLIVEIRA; TAMAYO, 2004).

ABERTURA À MUDANÇA
Autodireção
Estimulação
Hedonismo(*)

CONSERVAÇÃO

x

AUTOPROMOÇÃO
Poder
Auto-realização
Hedonismo(*)

Tradição
Conformidade
Segurança

AUTOTRANSCENDÊNCIA

x

Universalismo
Benevolência

Figura 5 - Estrutura e dimensões bipolares dos valores básicos.
Fonte: Adaptado pelo autor de Schwartz (1992).
(*) o Hedonismo é componente tanto da abertura à mudança quanto da autopromoção.
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Associando-se a estrutura de valores proposta por Schwartz (1992) às racionalidades
propostas por Weber (1999), pode-se pensar que as ações orientadas pela racionalidade
substantiva estejam pautadas em valores associados com a Autotranscendência, enquanto a
racionalidade instrumental estaria associada a valores de Autopromoção, e as dimensões de
Abertura à mudança e Conservação estariam associadas com ambas racionalidade, em graus
diferentes.

Com base em Alves (2002b), pode-se dizer que as organizações do Terceiro Setor e, por
conseqüência, as ONGs, poderiam estar orientadas por valores de Autotranscendência, o que
revela uma orientação maior por uma racionalidade substantiva, o que não impede que em
menor grau influenciadas por valores de Autopromoção inerentes a uma racionalidade
instrumental, considerando a dimensão de maior orientação para si próprio ou para o outro.
Pela dimensão Conservadorismo x Abertura à mudança, poderiam estar orientadas por ambas
racionalidades na mesma intensidade.

2.4.2

Fatores de perfis de valores organizacionais (IPVO) e racionalidades

Considerando que os valores organizacionais propostos por Oliveira e Tamayo (2004) foram
por eles associados com as dimensões bipolares de Schwartz (1992) e que, conforme
exposições anteriores, pode-se associar a estas dimensões as racionalidades instrumentais e
substantivas (WEBER, 1999), para melhor compreender-se esta associação, apresenta-se nos
quadros a seguir uma análise “por dentro” dos fatores, tomando-se as assertivas das quais são

82

compostos e com base no explícito, por ser uma generalização de organização, sem ligação
uma ligação com organização específica, real, identificou-se a racionalidade com a qual a
assertiva poderia estar relacionada.

Observa-se no quadro 6, que todas as assertivas do fator Realização (F1), associado por
Oliveira e Tamayo (2004) com a dimensão de Autopromoção, foram compreendidas por
pertencentes a uma racionalidade instrumental, por estarem relacionadas de uma forma geral à
fixação de metas e a busca de competência pela organização e pelo colaborador.

QUADRO 6 – Assertivas presentes no fator Realização do IPVO (OLIVEIRA E TAMAYO, 2004) e suas
racionalidades
FATOR 1 – Realização

Racionalidade

36. Para esta organização, planejar metas é essencial. Ela considera a realização das Instrumental
metas uma prova de sua competência.
04. Esta organização valoriza a competência. Para ela, é importante que o colaborador Instrumental
demonstre as habilidades e os conhecimentos que possui.
08. Esta organização acha que é importante ser competente. Ela quer demonstrar o Instrumental
quanto é capaz.
20. Nesta organização, é importante que os colaboradores conheçam bem o trabalho Instrumental
que fazem. Ela reconhece os colaboradores competentes.
24. Esta organização gosta de colaboradores que mostram suas habilidades. Ela Instrumental
procura desenvolver a competência desses colaboradores .
Fonte: elaborado pelo autor com base em Oliveira e Tamayo (2004) e Weber (1999)

O fator Conformidade(2), apresentado no Quadro 7, apresentado por Oliveira e Tamayo como
pertencente à dimensão de Conservação, ficou associado com uma racionalidade instrumental,
pois ainda que com um forte componente de Tradição, as suas assertivas tratam de regras e
modelos de comportamentos, hierarquia, aceitação pelo colaborador do trabalho designadolhe, os quais são úteis e importantes na sistematização de rotinas e processos na organização,
facilitando assim a função de controle, sem dúvida instrumental.
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A única assertiva compreendida com sentido substantivo foi a de número 34, a qual trata da
cortesia no ambiente de trabalho, pois ainda que útil para a organização, pode trazer um bemestar direto para o colaborador.

QUADRO 7 – Assertivas presentes no fator Conformidade do IPVO (OLIVEIRA E TAMAYO, 2004) e
suas racionalidades
FATOR 2 – Conformidade

Racionalidade

27. Esta organização acredita que as regras são importantes. Para ela, os Instrumental
colaboradores deveriam obedecê-las.
17. Esta organização acha importante ter modelos de comportamento definidos. Para Instrumental
ela, os colaboradores devem ter um jeito correto de se comportar no trabalho.
28. O respeito à hierarquia faz parte das tradições desta organização. Para ela, a Instrumental
hierarquia deve ser respeitada pelos colaboradores .
11. Para esta organização, é importante que os colaboradores se comportem de forma Instrumental
educada no ambiente de trabalho. Ela acredita que as boas maneiras devem ser
praticadas.
34. Esta organização acredita que a cortesia é importante. Para ela, as boas maneiras Substantiva
fazem parte do relacionamento entre os colaboradores e as organizações.
41. Nesta organização, as regras de convivência são consideradas importantes. Para Instrumental
ela, os colaboradores , beneficiários e outras organizações deveriam respeitá-las.
43. Esta organização acredita que os colaboradores devem aceitar o trabalho que têm a Instrumental
fazer. Para ela, os colaboradores devem cumprir suas obrigações.
Fonte: elaborado pelo autor com base em Oliveira e Tamayo (2004) e Weber (1999)

No quadro 8, observa-se que o fator Domínio (3) ficou associado com uma racionalidade
instrumental, pois sendo composto por assertivas que refletem a preocupação da organização
com sua estabilidade econômica e o seu relacionamento competitivo com o ambiente, estas
assumem um sentido instrumental. O fator foi entendido por Oliveira e Tamayo (2004) como
pertencente à dimensão de Autopromoção, juntamente com Prestígio(6) e Realização(1)
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QUADRO 8 – Assertivas presentes no fator Domínio do IPVO (OLIVEIRA E TAMAYO, 2004) e suas
racionalidades
FATOR 3 – Domínio

Racionalidade

18. Esta organização busca a liderança do mercado. Ela quer ser melhor que as outras Instrumental
organizações.
37. Esta organização acha importante ser competitiva. Ela quer crescer.

Instrumental

45. Esta organização estimula, nos clientes, o desejo de adquirir novidades. Ela Instrumental
encoraja os clientes a provarem produtos e serviços novos.
42. Esta organização considera a segurança de suas atividades muito importante. Ela Instrumental
está atenta às ameaças do ambiente.
10. É importante para esta organização ter abundância de recursos. Ela quer ter Instrumental
resultados financeiros positivos.
39. O prazer para esta organização é obter resultados financeiros positivos. Ela sente- Instrumental
se satisfeita quando as receitas superam as despesas.
Fonte: elaborado pelo autor com base em Oliveira e Tamayo (2004) e Weber (1999)

Todas as assertivas do fator Bem-estar(F4), Quadro 9, foram entendidas como substantivas,
pois refletem a preocupação da organização com o bem-estar do colaborador, refletido com a
sua qualidade de vida, prazer, satisfação e lazer. A assertiva 14, tratando da premiação e
satisfação do colaborador tem um componente instrumental, pois regra geral uma organização
realiza premiação visando resultados produtivos, mas foi entendida como substantiva pela
sentido de satisfação do colaborador. Mesmo que considerada instrumental, não iria alterar o
sentido geral do fator.

O fator é associado à dimensão de Abertura à mudança, por Oliveira e Tamayo (2004),
considerando o Hedonismo como a sua base teórica .
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QUADRO 9 – Assertivas presentes no fator Bem-estar do IPVO (OLIVEIRA E TAMAYO, 2004) e suas
racionalidades
FATOR 4 - Bem-estar

Racionalidade

32. Esta organização preocupa-se com a qualidade de vida dos colaboradores . Ela Substantiva
realiza atividades que contribuem para o bem-estar deles.
09. Esta organização oferece oportunidades de satisfação aos colaboradores . Ela acha Substantiva
importante que eles tenham prazer no trabalho.
14. Nesta organização, os colaboradores são premiados. A satisfação deles com a Substantiva
organização é uma meta importante.
22. Para esta organização, é importante que os seus colaboradores tenham lazer . Ela Substantiva
considera que a diversão é uma parte importante da vida do colaborador.
48. Esta organização propõe atividades que dão prazer ao colaborador. Na visão dela, Substantiva
é importante o colaborador sentir-se satisfeito consigo mesmo (47).
05. É muito importante, para esta organização, ajudar seus colaboradores . Ela deseja Substantiva
cuidar do bem-estar deles.
Fonte: elaborado pelo autor com base em Oliveira e Tamayo (2004) e Weber (1999)

As assertivas presentes neste fator Tradição (F5) foram identificadas com uma racionalidade
instrumental, pois o seu componente tradicional, de não mudança, poderia atender aos
interesses e as necessidades da organização de controle, e assim são mantidas. O fator foi
entendido por Oliveira e Tamayo (2004) como fazendo parte da dimensão de Conservação,
por trazer assertivas que tratam dos costumes, das práticas consagradas de gestão e da
manutenção da tradição (QUADRO 10).

QUADRO 10 – Assertivas presentes no fator Tradição do IPVO (OLIVEIRA E TAMAYO, 2004) e suas
racionalidades
FATOR 5 – Tradição

Racionalidade

31. Esta organização procura manter suas práticas de gestão, consagradas ao longo Instrumental
dos anos. Ela acredita que é importante trabalhar sempre do mesmo modo.
12. Esta organização preserva os costumes antigos. Ela respeita a tradição.

Instrumental

19. Esta organização evita mudanças. Ela prefere manter sua forma de trabalhar.

Instrumental

47. O comportamento do colaborador, nesta organização, deve mostrar respeito aos Instrumental
costumes. Para ela, a tradição deve ser preservada. (46)
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FATOR 5 – Tradição

Racionalidade

06. A tradição é uma marca desta organização. Ela tem práticas que dão continuidade Instrumental
aos seus costumes.
Fonte: elaborado pelo autor com base em Oliveira e Tamayo (2004) e Weber (1999)

O fator Prestígio Organizacional (F6), foi compreendido como instrumental, pois suas quatro
assertivas tratam da sua influência e do seu prestígio na sociedade e pertenceria à dimensão de
Autopromoção, segundo Oliveira e Tamayo (2004), tendo como base motivacional o Poder
(QUADRO 11).

QUADRO 11 – Assertivas presentes no fator Prestígio organizacional do IPVO (OLIVEIRA E TAMAYO,
2004) e suas racionalidades
FATOR 6 – Prestígio Organizacional

Racionalidade

25. Esta organização tem prestígio na sociedade. Ela acha importante ser admirada Instrumental
por todos.
35. Esta organização tem influência na sociedade. Ela acha importante ser respeitada Instrumental
por todos.
07. Esta organização influencia outras organizações. Ela tem muito prestígio.
33. Esta organização tem prestígio. Ela oferece
respeitados pela sociedade.

Instrumental

produtos e serviços que são Instrumental

Fonte: elaborado pelo autor com base em Oliveira e Tamayo (2004) e Weber (1999)

O fator Autonomia(F7) é compreendido como tendo ambas racionalidade, pois apresenta
cinco assertivas com sentido substantivo, como “esta organização estimula os colaboradores a
enfrentarem desafios. Para ela, os desafios tornam o trabalho do colaborador mais
interessante”, três assertivas com sentido instrumental, como “esta organização incentiva o
sucesso profissional dos colaboradores . Ela os estimula a
competente”.

trabalharem de maneira
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Quanto às dimensões, para Oliveira e Tamayo (2004, p. 137) está associado com Abertura à
mudança, por expressar “competência, curiosidade, criatividade, variedade de experiência
[...], além disso, há uma abertura para os desafios”.

QUADRO 12 – Assertivas presentes no fator Autonomia do IPVO (OLIVEIRA E TAMAYO, 2004) e suas
racionalidades
FATOR 7 – Autonomia
30. Para esta organização, é importante ser criativa. Ela gosta de ser original.

Racionalidade
Substantiva

23. Esta organização valoriza colaboradores curiosos. Ela gosta de colaboradores que Instrumental
procuram se informar a respeito do trabalho.
13. Esta organização incentiva o sucesso profissional dos colaboradores . Ela os Instrumental
estimula a trabalharem de maneira competente.
29. Esta organização valoriza colaboradores que buscam realização no trabalho. Ela Substantiva
reconhece Quando um colaborador tem objetivos profissionais.
40. Esta organização deseja que o colaborador tenha uma vida profissional variada. Substantiva
Ela valoriza o colaborador que tem experiências profissionais diferentes.
26. Esta organização procura se aperfeiçoar constantemente. Para ela, o Instrumental
aperfeiçoamento é uma forma de melhorar a qualidade de seus produtos e serviços.
01. Esta organização estimula os colaboradores a enfrentarem desafios. Para ela, os Substantiva
desafios tornam o trabalho do colaborador mais interessante.
46. Esta organização incentiva o colaborador a ser criativo. Ela estimula a criação de Substantiva
produtos e serviços originais.
Fonte: elaborado pelo autor com base em Oliveira e Tamayo (2004) e Weber (1999)

Todas as assertivas do fator Preocupação com a coletividade(F8) foram entendidas como
substantivas, pois refletem uma preocupação da organização com o bem-estar dos indivíduos
próximos, pela Benevolência, e com os mais distantes, pelo Universalismo. As assertivas
tratam de igualdade, justiça, ser verdadeiro, honestidade e fidelidade e por estas razões o fator
pertence, segundo Oliveira e Tamayo (2004) à dimensão de Autotranscendência.
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QUADRO 13 – Assertivas presentes no fator Preocupação com a coletividade do IPVO (OLIVEIRA E
TAMAYO, 2004) e suas racionalidades
FATOR 8 – Preocupação com a coletividade

Racionalidade

03. Para esta organização, todas as pessoas devem ser tratadas com igualdade. Na Substantiva
visão dela, as pessoas merecem oportunidades iguais.
16. Para esta organização, é importante que todas as pessoas sejam tratadas de Substantiva
maneira justa. É importante, para ela, respeitar os direitos dos outros.
38. Esta organização acredita que a pessoa deve ser honesta em qualquer situação. Substantiva
Dizer a verdade faz parte dos princípios desta organização.
44. Esta organização considera a lealdade importante. Ela é leal
organizações próximas dela.

às pessoas e Substantiva

15. Esta organização acredita no valor da honestidade. Ela honra seus compromissos Substantiva
com pessoas e organizações com as quais se relaciona.
21. Esta organização acha importante ser fiel a seus colaboradores e beneficiários. Substantiva
Ela cumpre seus compromissos com eles.
02. A sinceridade entre as pessoas é encorajada por esta organização. Ser verdadeiro Substantiva
com os outros é importante para ela.
Fonte: elaborado pelo autor com base em Oliveira e Tamayo (2004) e Weber (1999)

No Quadro 14 é apresentado um resumo dos oito fatores, suas racionalidades e suas
dimensões bipolares.
Quadro 14 – Os fatores do IPVO, suas dimensões bipolares e possíveis racionalidades
Fatores

Nome dos fatores

Possíveis racionalidades

Dimensões

1

Realização

Instrumental

Autopromoção

2

Conformidade

Instrumental(T)

Conservação

3

Domínio

Instrumental

Autopromoção

4

Bem-estar

Substantiva

Abertura a mudança

5

Tradição

Instrumental (T)

Conservação

6

Prestígio organizacional

Instrumental

Autopromoção

7

Autonomia

Ambas

Abertura a mudança

8

Preocupação com a coletividade

Substantiva

Autotranscendência

Fonte: elaborado pelo autor com base em Oliveira e Tamayo (2004) e Weber (1999)
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Na Figura 6, tradicionalmente utilizada nos estudos de valores de Schwartz e Tamayo, faz-se
a representação destas mesmas informações.
AUTOTRANSCENDENCIA
Preocupação com
a coletividade
CONSERVAÇÃO

(Substantiva)
Tradição
ABERTURA
A
MUDANÇA

Autonomia
(Instrumental)

(Instrumental
e Substantiva)
Bem-estar

Conformidade

(Substantiva)

(Instrumental)
Prestígio
Domínio

Realização
(Substantiva)

(Instrumental)

AUTOPROMOÇÃO

Figura 6 – Representação dos oito fatores do IPVO e suas racionalidades
Fonte: elaborado pelo autor com base em Oliveira e Tamayo (2004) e Weber (1999)

2.4.3

Valores, racionalidades e os problemas fundamentais de toda organização

A associação das racionalidades, substantiva e instrumental, mediante seus princípios
constitutivos, a processos administrativos, pode facilitar a “identificação da intensidade da
razão substantiva em cada processo organizacional, situando-as entre os graus mínima, baixa,
elevada e muito elevada” (SERVA, 1997, p. 25).

Por sua vez, os processos administrativos podem representar as respostas que toda
organização precisa dar a três problemas fundamentais relacionados a sua sobrevivência:
relação do indivíduo com a organização, elaborar e gerenciar uma estrutura para garantir o seu
funcionamento e a sua relação com o meio ambiente (TAMAYO, 1996; TAMAYO,
MENDES E PAZ, 2000).
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Associando-se os princípios constitutivos de cada racionalidade, substantiva ou instrumental,
aos processos propostos no quadro de análise de Serva (1997), aos problemas fundamentais
da organização citados por Tamayo (1996) e outros autores, é possível gerar matrizes
analíticas capazes de jogar luz sobre as racionalidade que orientam o comportamento das
organizações no atendimento de suas necessidades (QUADROS 15, 16, 17, 18, 19, 20).

Na função “relação do indivíduo com a organização” (TAMAYO, 1996), podem ser alocados
os processos mencionados por Serva (1997), “valores e objetivos” e “comunicação e relações
interpessoais”, e ainda Recursos Humanos (RH), este não proposto originalmente por Serva
(1997), compreendendo relações de trabalho. Como neste trabalho de pesquisa o termo
valores, pessoais e organizacionais, assume significado à luz das teorias de Schwartz (1992) e
Tamayo e colaboradores, optou-se pela mudança de nome do processo “valores e objetivos”
para “objetivos”, buscando evitar confusões ou imprecisões conceituais (QUADRO 15).

Na função “estrutura para garantir o funcionamento”, podem ser alocados os processos
mencionados por Serva (1997) “hierarquia e normas”, “controle”, “divisão do trabalho” e
“tomada de decisão”.

Finalmente na função “relação com o meio ambiente”, pode ser alocado o processo “ação
social e relações ambientais” mencionado por Serva (1997).

Resumindo, têm-se três os seguintes três grandes grupos:
1) Relação do indivíduo com a organização: objetivos, comunicação e relações
interpessoais, RH.
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2) Estrutura para garantir o funcionamento: hierarquia e normas, controle,
divisão do trabalho e tomada de decisão.
3) Relação com o meio ambiente: ação social e relações ambientais.

Para as matrizes relativas às funções dos valores organizacionais e à racionalidade substantiva
considerou-se o que Serva (1997) chama de “elementos constitutivos” desta racionalidade,
que são: “entendimento”, “julgamento ético”, “auto-realização”, “valores emancipatórios”,
“autonomia”, “autenticidade” (QUADROS 15, 16, 17).

Para as matrizes relativas às funções dos valores organizacionais e à racionalidade
instrumental considerou-se os seguintes “elementos constitutivos” desta racionalidade, que
são: “fins”, “desempenho”, “estratégia interpessoal”, “utilidade”, “rentabilidade”, “cálculo”,
“maximização de recursos”, “êxito, resultados” (QUADROS 18, 19, 20).

Com base em Serva (1997) elaborou-se uma definição para cada uma das células, inerentes a
cada matriz, de tal forma que na matriz “relação do indivíduo com a organização e
racionalidade substantiva” (QUADRO 15), no processo “objetivos”, estabeleceram-se as
seguintes definições:

a)

Entendimento: Os objetivos são estabelecidos e alcançados através de acordos e
consensos, mediados pela comunicação livre, sob a égide da responsabilidade e
satisfação sociais.

b)

Julgamento ético: Os objetivos são estabelecidos e alcançados com base em juízos
de valor (bom, verdadeiro, certo).
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c)

Auto-realização: Os objetivos são estabelecidos e alcançados considerando a busca
da concretização do potencial inato do indivíduo, complementada pela satisfação.

d)

Valores

emancipatórios:

Os

objetivos

são

estabelecidos

e

alcançados

considerando os valores de mudança e aperfeiçoamento do social, direcionados
para o bem-estar coletivo, a solidariedade, o respeito à individualidade, a liberdade
e o comprometimento, presentes no indivíduo e no contexto do grupo.
e)

Autonomia: Os objetivos são estabelecidos e alcançados considerando a condição
plena dos indivíduos para poderem agir e expressar-se livremente nas interações.

f)

Autenticidade: Os objetivos são estabelecidos e alcançados considerando a
integridade, honestidade e franqueza dos indivíduos nas interações.

Na matriz “relação do indivíduo com a organização e racionalidade substantiva” (QUADRO
15), no processo “comunicação e relações interpessoais”, estabeleceram-se as seguintes
definições:

a) Entendimento: A comunicação e as relações interpessoais são estabelecidas
através de acordos e consensos, mediados pela comunicação livre, sob a égide da
responsabilidade e satisfação sociais.
b) Julgamento ético: A comunicação e as relações interpessoais são estabelecidas
com base em juízos de valor (bom, verdadeiro, certo).
c) Auto-realização: A comunicação e as relações interpessoais são estabelecidas
considerando a busca da concretização do potencial inato do indivíduo,
complementada pela satisfação.
d) Valores emancipatórios: A comunicação e as relações interpessoais são
estabelecidas considerando os valores de mudança e aperfeiçoamento do social,
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direcionados para o bem-estar coletivo, a solidariedade, o respeito à
individualidade, a liberdade e o comprometimento, presentes no indivíduo e no
contexto do grupo.
e) Autonomia: A comunicação e as relações interpessoais são estabelecidas visando a
condição plena dos indivíduos para poderem agir e expressar-se livremente nas
interações.
f)

Autenticidade: A comunicação e as relações interpessoais são estabelecidas
priorizando a integridade, honestidade e franqueza dos indivíduos nas interações.

Na matriz “relação do indivíduo com a organização e racionalidade substantiva” (QUADRO
15), no processo “RH”, estabeleceram-se as seguintes definições:

a) Entendimento: As relações de trabalho são estabelecidas através de acordos e
consensos, mediados pela comunicação livre, sob a égide da responsabilidade e
satisfação sociais.
b) Julgamento ético: As relações de trabalho são estabelecidas com base em juízos de
valor (bom, verdadeiro, certo).
c) Auto-realização: As relações de trabalho são estabelecidas considerando a busca
da concretização do potencial inato do indivíduo, complementada pela satisfação.
d) Valores emancipatórios: As relações de trabalho são estabelecidas considerando
os valores de mudança e aperfeiçoamento do social, direcionados para o bem-estar
coletivo, a solidariedade, o respeito à individualidade, a liberdade e o
comprometimento, presentes no indivíduo e no contexto do grupo.
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e) Autonomia: As relações de trabalho são estabelecidas visando a condição plena
dos indivíduos para poderem agir e expressar-se livremente nas interações.
f)

Autenticidade: As relações de trabalho são estabelecidas priorizando a integridade,
honestidade e franqueza dos indivíduos nas interações.
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Quadro 15– Matriz analítica: relação do indivíduo com a organização e racionalidade substantiva
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE UMA RACIONALIDADE SUBSTANTIVA
PROCESSOS

RELAÇÃO DO INDIVÍDUO
COM A ORGANIZAÇÃO

ENTENDIMENTO

OBJETIVOS

Os objetivos são
estabelecidos e alcançados
através de acordos e
consensos, mediados pela
comunicação livre, sob a
égide da responsabilidade e
satisfação sociais.

COMUNICAÇÃO
E RELAÇÕES
INTERPESSOAIS

A comunicação e as
relações interpessoais são
estabelecidas através de
acordos e consensos,
mediados pela comunicação
livre, sob a égide da
responsabilidade e
satisfação sociais.

RH

As relações de trabalho são
estabelecidas através de
acordos e consensos,
mediados pela comunicação
livre, sob a égide da
responsabilidade e
satisfação sociais.

JULGAMENTO ÉTICO

Os objetivos são
estabelecidos e alcançados
com base em juízos de valor
(bom, verdadeiro, certo).

AUTO-REALIZAÇÃO

Os objetivos são
estabelecidos e alcançados
considerando a busca da
concretização do potencial
inato do indivíduo,
complementada pela
satisfação.

A comunicação e as relações
interpessoais são
estabelecidas com base em
juízos de valor (bom,
verdadeiro, certo).

A comunicação e as relações
interpessoais são
estabelecidas considerando a
busca da concretização do
potencial inato do indivíduo,
complementada pela
satisfação.

As relações de trabalho são
estabelecidas com base em
juízos de valor (bom,
verdadeiro, certo).

As relações de trabalho são
estabelecidas considerando a
busca da concretização do
potencial inato do indivíduo,
complementada pela
satisfação.

Fonte: elaborado pelo autor com base em Tamayo (1996) e Serva (1997)

VALORES
EMANCIPATÓRIOS
Os objetivos são
estabelecidos e alcançados
considerando os valores de
mudança e aperfeiçoamento
do social, direcionados para
o bem-estar coletivo, a
solidariedade, o respeito à
individualidade, a liberdade
e o comprometimento,
presentes no indivíduo e no
contexto do grupo.
A comunicação e as relações
interpessoais são
estabelecidas considerando
os valores de mudança e
aperfeiçoamento do social,
direcionados para o bemestar coletivo, a
solidariedade, o respeito à
individualidade, a liberdade
e o comprometimento,
presentes no indivíduo e no
contexto do grupo.
As relações de trabalho são
estabelecidas considerando
os valores de mudança e
aperfeiçoamento do social,
direcionados para o bemestar coletivo, a
solidariedade, o respeito à
individualidade, a liberdade
e o comprometimento,
presentes no indivíduo e no
contexto do grupo.

AUTONOMIA

AUTENTICIDADE

Os objetivos são
estabelecidos e alcançados
considerando a condição
plena dos indivíduos para
poderem agir e expressar-se
livremente nas interações.

Os objetivos são
estabelecidos e alcançados
considerando a integridade,
honestidade e franqueza dos
indivíduos nas interações.

A comunicação e as relações
A comunicação e as relações
interpessoais são
interpessoais são
estabelecidas visando a
estabelecidas priorizando a
condição plena dos
integridade, honestidade e
indivíduos para poderem agir
franqueza dos indivíduos nas
e expressar-se livremente nas
interações.
interações.

As relações de trabalho são
As relações de trabalho são
estabelecidas visando a
estabelecidas priorizando a
condição plena dos
integridade, honestidade e
indivíduos para poderem agir
franqueza dos indivíduos nas
e expressar-se livremente nas
interações.
interações.
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Na matriz “estrutura para garantir o funcionamento e racionalidade substantiva” (QUADRO
16), no processo “hierarquia e normas”, estabeleceram-se as seguintes definições:

a)

Entendimento: A hierarquia e as normas são estabelecidas e vivenciadas através
de acordos e consensos, mediados pela comunicação livre, sob a égide da
responsabilidade e satisfação sociais.

b)

Julgamento ético: A hierarquia e as normas são definidas e vivenciadas com base
em juízos de valor (bom, verdadeiro, certo).

c)

Auto-realização: A hierarquia e as normas são estabelecidas e vivenciadas
considerando a busca da concretização do potencial inato do indivíduo,
complementada pela satisfação.

d)

Valores emancipatórios: A hierarquia e as normas são estabelecidas e
vivenciadas considerando os valores de mudança e aperfeiçoamento do social,
direcionados para o bem-estar coletivo, a solidariedade, o respeito à
individualidade, a liberdade e o comprometimento, presentes no indivíduo e no
contexto do grupo.

e)

Autonomia: A hierarquia e as normas são estabelecidas e vivenciadas visando a
condição plena dos indivíduos para poderem agir e expressar-se livremente nas
interações.

f)

Autenticidade: A hierarquia e as normas são estabelecidas e vivenciadas
priorizando a integridade, honestidade e franqueza dos indivíduos nas interações.
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Na matriz “estrutura para garantir o funcionamento e racionalidade substantiva” (QUADRO
16), no processo “controle”, estabeleceram-se as seguintes definições:

a)

Entendimento: O controle, entendido como medição e correção do desempenho,
é desenvolvido através de acordos e consensos, mediados pela comunicação livre,
sob a égide da responsabilidade e satisfação sociais.

b)

Julgamento ético:

O controle, entendido como medição e correção do

desempenho, é desenvolvido com base em juízos de valor (bom, verdadeiro,
certo).
c)

Auto-realização: O controle, entendido como medição e correção do
desempenho, é desenvolvido considerando a busca da concretização do potencial
inato do indivíduo, complementada pela satisfação.

d)

Valores emancipatórios: O controle, entendido como medição e correção do
desempenho,

é desenvolvido considerando os valores de mudança e

aperfeiçoamento do social, direcionados para o bem-estar coletivo, a
solidariedade, o respeito à individualidade, a liberdade e o comprometimento,
presentes no indivíduo e no contexto do grupo.
e)

Autonomia: O controle, entendido como medição e correção do desempenho, é
desenvolvido visando a condição plena dos indivíduos para poderem agir e
expressar-se livremente nas interações.

f)

Autenticidade: O controle, entendido como medição e correção do desempenho,
é desenvolvido priorizando a integridade, honestidade e franqueza dos indivíduos
nas interações.
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Na matriz “estrutura para garantir o funcionamento e racionalidade substantiva” (QUADRO
16), no processo “divisão do trabalho”, estabeleceram-se as seguintes definições:
a)

Entendimento: A divisão do trabalho ocorre através de acordos e consensos,
mediados pela comunicação livre, sob a égide da responsabilidade e satisfação
sociais.

b)

Julgamento ético: A divisão do trabalho ocorre com base em juízos de valor
(bom, verdadeiro, certo).

c)

Auto-realização: A divisão do trabalho ocorre considerando a busca da
concretização do potencial inato do indivíduo, complementada pela satisfação.

d)

Valores emancipatórios: A divisão do trabalho ocorre considerando os valores
de mudança e aperfeiçoamento do social, direcionados para o bem-estar coletivo,
a solidariedade, o respeito à individualidade, a liberdade e o comprometimento,
presentes no indivíduo e no contexto do grupo.

e)

Autonomia: A divisão do trabalho ocorre visando à condição plena dos
indivíduos para poderem agir e expressar-se livremente nas interações.

f)

Autenticidade: A divisão do trabalho ocorre priorizando a integridade,
honestidade e franqueza dos indivíduos nas interações.
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Na matriz “estrutura para garantir o funcionamento e racionalidade substantiva” (QUADRO
16), no processo “tomada de decisão”, estabeleceram-se as seguintes definições:

a)

Entendimento: A tomada de decisão ocorre através de acordos e consensos,
mediados pela comunicação livre, sob a égide da responsabilidade e satisfação
sociais.

b)

Julgamento ético: A tomada de decisão ocorre com base em juízos de valor
(bom, verdadeiro, certo).

c)

Auto-realização: A tomada de decisão ocorre considerando a busca da
concretização do potencial inato do indivíduo, complementada pela satisfação.

d)

Valores emancipatórios: A tomada de decisão ocorre considerando os valores de
mudança e aperfeiçoamento do social, direcionados para o bem-estar coletivo, a
solidariedade, o respeito à individualidade, a liberdade e o comprometimento,
presentes no indivíduo e no contexto do grupo.

e)

Autonomia: A tomada de decisão ocorre visando à condição plena dos indivíduos
para poderem agir e expressar-se livremente nas interações.

f)

Autenticidade: A tomada de decisão ocorre priorizando a integridade,
honestidade e franqueza dos indivíduos nas interações.
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Quadro 16– Matriz analítica: estrutura para garantir o funcionamento e racionalidade substantiva
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE UMA RACIONALIDADE SUBSTANTIVA
PROCESSOS

ESTRUTURA PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO

ENTENDIMENTO

HIERARQUIA E
NORMAS

CONTROLE

DIVISÃO DO
TRABALHO

JULGAMENTO ÉTICO

AUTO-REALIZAÇÃO

A hierarquia e as normas
são estabelecidas e
vivenciadas através de
acordos e consensos,
mediados pela comunicação
livre, sob a égide da
responsabilidade e
satisfação sociais.

A hierarquia e as normas são
definidas e vivenciadas com
base em juízos de valor
(bom, verdadeiro, certo).

A hierarquia e as normas são
estabelecidas e vivenciadas
considerando a busca da
concretização do potencial
inato do indivíduo,
complementada pela
satisfação.

O controle, entendido como
medição e correção do
desempenho, é
desenvolvido através de
acordos e consensos,
mediados pela comunicação
livre, sob a égide da
responsabilidade e
satisfação sociais.

O controle, entendido como
medição e correção do
desempenho, é
desenvolvido com base em
juízos de valor (bom,
verdadeiro, certo).

O controle, entendido como
medição e correção do
desempenho, é
desenvolvido considerando a
busca da concretização do
potencial inato do indivíduo,
complementada pela
satisfação.

A divisão do trabalho ocorre
através de acordos e
consensos, mediados pela
comunicação livre, sob a
égide da responsabilidade e
satisfação sociais.

A divisão do trabalho ocorre
com base em juízos de valor
(bom, verdadeiro, certo).

A divisão do trabalho ocorre
considerando a busca da
concretização do potencial
inato do indivíduo,
complementada pela
satisfação.

VALORES
EMANCIPATÓRIOS
A hierarquia e as normas são
estabelecidas e vivenciadas
considerando os valores de
mudança e aperfeiçoamento
do social, direcionados para
o bem-estar coletivo, a
solidariedade, o respeito à
individualidade, a liberdade
e o comprometimento,
presentes no indivíduo e no
contexto do grupo.
O controle, entendido como
medição e correção do
desempenho, é
desenvolvido considerando
os valores de mudança e
aperfeiçoamento do social,
direcionados para o bemestar coletivo, a
solidariedade, o respeito à
individualidade, a liberdade
e o comprometimento,
presentes no indivíduo e no
contexto do grupo.
A divisão do trabalho ocorre
considerando os valores de
mudança e aperfeiçoamento
do social, direcionados para
o bem-estar coletivo, a
solidariedade, o respeito à
individualidade, a liberdade
e o comprometimento,
presentes no indivíduo e no
contexto do grupo.

AUTONOMIA

AUTENTICIDADE

A hierarquia e as normas são
A hierarquia e as normas são
estabelecidas e vivenciadas
estabelecidas e vivenciadas
visando a condição plena dos
priorizando a integridade,
indivíduos para poderem agir
honestidade e franqueza dos
e expressar-se livremente nas
indivíduos nas interações.
interações.

O controle, entendido como
O controle, entendido como
medição e correção do
medição e correção do
desempenho, é
desempenho, é
desenvolvido visando a
desenvolvido priorizando a
condição plena dos
integridade, honestidade e
indivíduos para poderem agir
franqueza dos indivíduos nas
e expressar-se livremente nas
interações.
interações.

A divisão do trabalho ocorre
visando à condição plena dos
indivíduos para poderem agir
e expressar-se livremente nas
interações.

A divisão do trabalho ocorre
priorizando a integridade,
honestidade e franqueza dos
indivíduos nas interações.
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ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE UMA RACIONALIDADE SUBSTANTIVA
PROCESSOS

ELABORAR E
GERENCIAR...

ENTENDIMENTO

TOMADA DE
DECISÃO

A tomada de decisão ocorre
através de acordos e
consensos, mediados pela
comunicação livre, sob a
égide da responsabilidade e
satisfação sociais.

JULGAMENTO ÉTICO

AUTO-REALIZAÇÃO

A tomada de decisão ocorre
com base em juízos de valor
(bom, verdadeiro, certo).

A tomada de decisão ocorre
considerando a busca da
concretização do potencial
inato do indivíduo,
complementada pela
satisfação.

Fonte: elaborado pelo autor com base em Tamayo (1996 e Serva (1997)

VALORES
EMANCIPATÓRIOS
A tomada de decisão ocorre
considerando os valores de
mudança e aperfeiçoamento
do social, direcionados para
o bem-estar coletivo, a
solidariedade, o respeito à
individualidade, a liberdade
e o comprometimento,
presentes no indivíduo e no
contexto do grupo.

AUTONOMIA

AUTENTICIDADE

A tomada de decisão ocorre
visando à condição plena dos
indivíduos para poderem agir
e expressar-se livremente nas
interações.

A tomada de decisão ocorre
priorizando a integridade,
honestidade e franqueza dos
indivíduos nas interações.
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Na matriz “relação com o meio ambiente e racionalidade substantiva” (QUADRO 17), no
processo “ação social e relações ambientais”, estabeleceram-se as seguintes definições:

a)

Entendimento: A ação social e as relações ambientais ocorrem através de acordos
e consensos, mediados pela comunicação livre, sob a égide da responsabilidade e
satisfação sociais.

b)

Julgamento ético: A ação social e as relações ambientais ocorrem com base em
juízos de valor (bom, verdadeiro, certo).

c)

Auto-realização: A ação social e as relações ambientais ocorrem considerando a
busca da concretização do potencial inato do indivíduo, complementada pela
satisfação.

d)

Valores emancipatórios: A ação social e as relações ambientais ocorrem
considerando os valores de mudança e aperfeiçoamento do social, direcionados
para o bem-estar coletivo, a solidariedade, o respeito à individualidade, a
liberdade e o comprometimento, presentes no indivíduo e no contexto do grupo.

e)

Autonomia: A ação social e as relações ambientais ocorrem visando à condição
plena dos indivíduos para poderem agir e expressar-se livremente nas interações.

f)

Autenticidade: A ação social e as relações ambientais ocorrem priorizando a
integridade, honestidade e franqueza dos indivíduos nas interações.
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Quadro 17– Matriz analítica: relação com o meio ambiente e racionalidade substantiva
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE UMA RACIONALIDADE SUBSTANTIVA
RELAÇÃO COM MEIO AMBIENTE

PROCESSO
ENTENDIMENTO

AÇÃO SOCIAL
E RELAÇÕES
AMBIENTAIS

A ação social e as
relações ambientais
ocorrem através de
acordos e consensos,
mediados pela
comunicação livre,
sob a égide da
responsabilidade e
satisfação sociais.

JULGAMENTO
ÉTICO

AUTOREALIZAÇÃO

A ação social e as
relações ambientais
ocorrem com base em
juízos de valor (bom,
verdadeiro, certo).

A ação social e as
relações ambientais
ocorrem considerando
a busca da
concretização do
potencial inato do
indivíduo,
complementada pela
satisfação.

Fonte: elaborado pelo autor com base em Tamayo (1996) e Serva (1997)

VALORES
EMANCIPATÓRIOS
A ação social e as
relações ambientais
ocorrem considerando
os valores de mudança
e aperfeiçoamento do
social, direcionados
para o bem-estar
coletivo, a
solidariedade, o
respeito à
individualidade, a
liberdade e o
comprometimento,
presentes no indivíduo
e no contexto do
grupo.

AUTONOMIA

AUTENTICIDADE

A ação social e as
relações ambientais
ocorrem visando à
condição plena dos
indivíduos para
poderem agir e
expressar-se
livremente nas
interações.

A ação social e as
relações ambientais
ocorrem priorizando a
integridade,
honestidade e
franqueza dos
indivíduos nas
interações.
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Com base em Serva (1997) elaborou-se uma definição para cada célula, inerente a cada
matriz, de tal forma que na matriz “relação do indivíduo com a organização e racionalidade
instrumental” (QUADRO 18), no processo “objetivos”, estabeleceram-se as seguintes
definições:
a)

Fins: Os objetivos são estabelecidos e alcançados considerando as metas de
natureza técnica, econômica e política.

b)

Desempenho: Os objetivos são estabelecidos e alcançados considerando a
performance individual elevada na realização de atividades, centrada na utilidade.

c)

Estratégia interpessoal: Os objetivos são estabelecidos e alcançados
considerando uma influência planejada sobre outrem, a partir da antecipação de
reações prováveis desse outrem a determinados estímulos e ações.

d)

Utilidades: Os objetivos são estabelecidos e alcançados considerando a dimensão
econômica na base das interações, como um valor generalizado.

e)

Rentabilidade: Os objetivos são estabelecidos e alcançados considerando o
retorno econômico.

f)

Cálculo: Os objetivos são estabelecidos e alcançados considerando a projeção
utilitária das conseqüências dos atos humanos.

g)

Maximização de recursos: Os objetivos são estabelecidos e alcançados
considerando a busca da eficiência e da eficácia máximas, no tratamento de
recursos disponíveis, que sejam humanos, materiais, financeiros, técnicos,
energéticos, de tempo.

h)

Êxito, resultados: Os objetivos são estabelecidos e alcançados considerando o
alcance em si mesmo de padrões, níveis, estágios, que são considerados como
vitoriosos diante de processos competitivos, numa sociedade capitalista.
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Na matriz “relação do indivíduo com a organização e racionalidade instrumental” (QUADRO
18), no processo “comunicação e relações interpessoais”, estabeleceram-se as seguintes
definições:

a)

Fins: A comunicação e as relações interpessoais são estabelecidas considerando
as metas de natureza técnica, econômica e política.

b)

Desempenho: A comunicação e as relações interpessoais são estabelecidas
considerando a performance individual elevada na realização de atividades,
centrada na utilidade.

c)

Estratégia interpessoal: A comunicação e as relações interpessoais são
estabelecidas objetivando uma influência planejada sobre outrem, a partir da
antecipação de reações prováveis desse outrem a determinados estímulos e ações.

d)

Utilidade: A comunicação e as relações interpessoais são estabelecidas
considerando a dimensão econômica na base das interações, como um valor
generalizado.

e)

Rentabilidade: A comunicação e as relações interpessoais são estabelecidas
considerando o retorno econômico.

f)

Cálculo: A comunicação e as relações interpessoais são estabelecidas
considerando a projeção utilitária das conseqüências dos atos humanos.

g)

Maximização de recursos: A comunicação e as relações interpessoais são
estabelecidas considerando a busca da eficiência e da eficácia máximas, no
tratamento de recursos disponíveis, que sejam humanos, materiais, financeiros,
técnicos, energéticos, de tempo.

h)

Êxito, resultados: A comunicação e as relações interpessoais são estabelecidas
considerando o alcance em si mesmo de padrões, níveis, estágios, que são
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considerados como vitoriosos diante de processos competitivos, numa sociedade
capitalista.

Na matriz “relação do indivíduo com a organização e racionalidade instrumental” (QUADRO
18), no processo “RH”, estabeleceram-se as seguintes definições:

a)

Fins: As relações de trabalho são estabelecidas considerando as metas de natureza
técnica, econômica e política.

b)

Desempenho: As relações de trabalho são estabelecidas considerando a
performance individual elevada na realização de atividades, centrada na utilidade.

c)

Estratégia interpessoal: As relações de trabalho são estabelecidas objetivando
uma influência planejada sobre outrem, a partir da antecipação de reações
prováveis desse outrem a determinados estímulos e ações.

d)

Utilidades: As relações de trabalho são estabelecidas considerando a dimensão
econômica na base das interações, como um valor generalizado.

e)

Rentabilidade: As relações de trabalho são estabelecidas considerando o retorno
econômico.

f)

Cálculo: As relações de trabalho são estabelecidas considerando a projeção
utilitária das conseqüências dos atos humanos.

g)

Maximização de recursos: As relações de trabalho são estabelecidas
considerando a busca da eficiência e da eficácia máximas, no tratamento de
recursos disponíveis, que sejam humanos, materiais, financeiros, técnicos,
energéticos, de tempo.
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h)

Êxito, resultados: As relações de trabalho são estabelecidas considerando o
alcance em si mesmo de padrões, níveis, estágios, que são considerados como
vitoriosos diante de processos competitivos, numa sociedade capitalista.
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Quadro 18– Matriz analítica: relação do indivíduo com a organização e racionalidade instrumental
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE UMA RACIONALIDADE INSTRUMENTAL
PROCESSOS

RELAÇÃO DO INDIVÍDUO
COM A ORGANIZAÇÃO

OBJETIVOS

COMUNICAÇÃO E
RELAÇÕES
INTERPESSOAIS

RH

FINS

DESEMPENHO

ESTRATÉGIA
INTERPESSOAL

UTILIDADE

Os objetivos são
estabelecidos e
alcançados
considerando as
metas de natureza
técnica, econômica
e política.

Os objetivos são
estabelecidos e
alcançados
considerando a
performance
individual elevada na
realização de
atividades, centrada
na utilidade.

Os objetivos são
estabelecidos e
alcançados considerando
uma influência
planejada sobre outrem,
a partir da antecipação
de reações prováveis
desse outrem a
determinados estímulos
e ações.

Os objetivos são
estabelecidos e
alcançados
considerando a
dimensão
econômica na base
das interações,
como um valor
generalizado.

Os objetivos são
estabelecidos e
alcançados
considerando o
retorno econômico.

Os objetivos são
estabelecidos e
alcançados
considerando a
projeção utilitária das
conseqüências dos
atos humanos.

A comunicação e
as relações
interpessoais são
estabelecidas
considerando as
metas de natureza
técnica, econômica
e política.

A comunicação e as
relações interpessoais
são estabelecidas
considerando a
performance
individual elevada na
realização de
atividades, centrada
na utilidade.

A comunicação e as
relações interpessoais
são estabelecidas
objetivando uma
influência planejada
sobre outrem, a partir da
antecipação de reações
prováveis desse outrem
a determinados
estímulos e ações.

A comunicação e
as relações
interpessoais são
estabelecidas
considerando a
dimensão
econômica na base
das interações,
como um valor
generalizado.

A comunicação e as
relações interpessoais
são estabelecidas
considerando o
retorno econômico.

A comunicação e as
relações interpessoais
são estabelecidas
considerando a
projeção utilitária das
conseqüências dos
atos humanos.

As relações de
trabalho são
estabelecidas
considerando as
metas de natureza
técnica, econômica
e política.

As relações de
trabalho são
estabelecidas
considerando a
performance
individual elevada na
realização de
atividades, centrada
na utilidade.

As relações de trabalho
são estabelecidas
objetivando uma
influência planejada
sobre outrem, a partir da
antecipação de reações
prováveis desse outrem
a determinados
estímulos e ações.

As relações de
trabalho são
estabelecidas
considerando a
dimensão
econômica na base
das interações,
como um valor
generalizado.

As relações de
trabalho são
estabelecidas
considerando o
retorno econômico.

As relações de
trabalho são
estabelecidas
considerando a
projeção utilitária das
conseqüências dos
atos humanos.

Fonte: elaborado pelo autor com base em Tamayo (1996) e Serva (1997)

RENTABILIDADE

CÁLCULO

MAXIMIZAÇÃO
RECURSOS

ÊXITO,
RESULTADOS

Os objetivos são
estabelecidos e
alcançados
considerando a busca
da eficiência e da
eficácia máximas, no
tratamento de
recursos disponíveis,
que sejam humanos,
materiais, financeiros,
técnicos, energéticos,
de tempo.
A comunicação e as
relações interpessoais
são estabelecidas
considerando a busca
da eficiência e da
eficácia máximas, no
tratamento de
recursos disponíveis,
que sejam humanos,
materiais, financeiros,
técnicos, energéticos,
de tempo.
As relações de
trabalho são
estabelecidas
considerando a busca
da eficiência e da
eficácia máximas, no
tratamento de
recursos disponíveis,
que sejam humanos,
materiais, financeiros,
técnicos, energéticos,
de tempo.

Os objetivos são
estabelecidos e
alcançados
considerando o
alcance em si mesmo
de padrões, níveis,
estágios, que são
considerados como
vitoriosos diante de
processos
competitivos, numa
sociedade capitalista.
A comunicação e as
relações interpessoais
são estabelecidas
considerando o
alcance em si mesmo
de padrões, níveis,
estágios, que são
considerados como
vitoriosos diante de
processos
competitivos, numa
sociedade capitalista.
As relações de
trabalho são
estabelecidas
considerando o
alcance em si mesmo
de padrões, níveis,
estágios, que são
considerados como
vitoriosos diante de
processos
competitivos, numa
sociedade capitalista.
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Na matriz “estrutura para garantir o funcionamento e racionalidade instrumental” (QUADRO
19), no processo “hierarquia e normas”, estabeleceram-se as seguintes definições:

a)

Fins: A hierarquia e as normas são estabelecidas e vivenciadas considerando as
metas de natureza técnica, econômica e política.

b)

Desempenho: A hierarquia e as normas são estabelecidas e vivenciadas
considerando a performance individual elevada na realização de atividades,
centrada na utilidade.

c)

Estratégia interpessoal: A hierarquia e as normas são estabelecidas e
vivenciadas objetivando uma influência planejada sobre outrem, a partir da
antecipação de reações prováveis desse outrem a determinados estímulos e ações.

d)

Utilidades: A hierarquia e as normas são estabelecidas e vivenciadas
considerando a dimensão econômica na base das interações, como um valor
generalizado.

e)

Rentabilidade: A hierarquia e as normas são estabelecidas e vivenciadas
considerando o retorno econômico.

f)

Cálculo: A hierarquia e as normas são estabelecidas e vivenciadas considerando a
projeção utilitária das conseqüências dos atos humanos.

g)

Maximização de recursos: A hierarquia e as normas são estabelecidas e
vivenciadas considerando a busca da eficiência e da eficácia máximas, no
tratamento de recursos disponíveis, que sejam humanos, materiais, financeiros,
técnicos, energéticos, de tempo.

h)

Êxito, resultados: A hierarquia e as normas são estabelecidas e vivenciadas
considerando o alcance em si mesmo de padrões, níveis, estágios, que são
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considerados como vitoriosos diante de processos competitivos, numa sociedade
capitalista.

Na matriz “estrutura para garantir o funcionamento e racionalidade instrumental” (QUADRO
19), no processo “controle”, estabeleceram-se as seguintes definições:

a)

Fins: O controle, entendido como medição e correção do desempenho,

é

desenvolvido considerando as metas de natureza técnica, econômica e política.
b)

Desempenho: O controle, entendido como medição e correção do desempenho, é
desenvolvido considerando a performance individual elevada na realização de
atividades, centrada na utilidade.

c)

Estratégia interpessoal: O controle, entendido como medição e correção do
desempenho, é desenvolvido objetivando uma influência planejada sobre outrem,
a partir da antecipação de reações prováveis desse outrem a determinados
estímulos e ações.

d)

Utilidades: O controle, entendido como medição e correção do desempenho, é
desenvolvido considerando a dimensão econômica na base das interações, como
um valor generalizado.

e)

Rentabilidade: O controle, entendido como medição e correção do desempenho,
é desenvolvido considerando o retorno econômico.

f)

Cálculo: O controle, entendido como medição e correção do desempenho, é
desenvolvido considerando a projeção utilitária das conseqüências dos atos
humanos.

g)

Maximização de recursos: O controle, entendido como medição e correção do
desempenho, é desenvolvido considerando a busca da eficiência e da eficácia
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máximas, no tratamento de recursos disponíveis, que sejam humanos, materiais,
financeiros, técnicos, energéticos, de tempo.
h)

Êxito, resultados: O controle, entendido como medição e correção do
desempenho, é desenvolvido considerando o alcance em si mesmo de padrões,
níveis, estágios, que são considerados como vitoriosos diante de processos
competitivos, numa sociedade capitalista.

Na matriz “estrutura para garantir o funcionamento e racionalidade instrumental” (QUADRO
19), no processo “divisão do trabalho”, estabeleceram-se as seguintes definições:

a)

Fins: A divisão do trabalho ocorre considerando as metas de natureza técnica,
econômica e política.

b)

Desempenho: A divisão do trabalho ocorre considerando a performance
individual elevada na realização de atividades, centrada na utilidade.

c)

Estratégia interpessoal: A divisão do trabalho ocorre objetivando uma influência
planejada sobre outrem, a partir da antecipação de reações prováveis desse outrem
a determinados estímulos e ações.

d)

Utilidades: A divisão do trabalho ocorre considerando a dimensão econômica na
base das interações, como um valor generalizado.

e)

Rentabilidade: A divisão do trabalho ocorre considerando o retorno econômico.

f)

Cálculo: A divisão do trabalho ocorre considerando a projeção utilitária das
conseqüências dos atos humanos.

g)

Maximização de recursos: A divisão do trabalho ocorre considerando a busca da
eficiência e da eficácia máximas, no tratamento de recursos disponíveis, que
sejam humanos, materiais, financeiros, técnicos, energéticos, de tempo.
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h)

Êxito, resultados: A divisão do trabalho ocorre considerando o alcance em si
mesmo de padrões, níveis, estágios, que são considerados como vitoriosos diante
de processos competitivos, numa sociedade capitalista.

Na matriz “estrutura para garantir o funcionamento e racionalidade instrumental” (QUADRO
19), no processo “tomada de decisão”, estabeleceram-se as seguintes definições:

a)

Fins: A tomada de decisão ocorre considerando as metas de natureza técnica,
econômica e política.

b)

Desempenho: A tomada de decisão ocorre considerando a performance individual
elevada na realização de atividades, centrada na utilidade.

c)

Estratégia interpessoal: A tomada de decisão ocorre objetivando uma influência
planejada sobre outrem, a partir da antecipação de reações prováveis desse outrem
a determinados estímulos e ações.

d)

Utilidades: A tomada de decisão ocorre considerando a dimensão econômica na
base das interações, como um valor generalizado.

e)

Rentabilidade: A tomada de decisão ocorre considerando o retorno econômico.

f)

Cálculo: A tomada de decisão ocorre considerando a projeção utilitária das
conseqüências dos atos humanos.

g)

Maximização de recursos: A tomada de decisão ocorre considerando a busca da
eficiência e da eficácia máximas, no tratamento de recursos disponíveis, que
sejam humanos, materiais, financeiros, técnicos, energéticos, de tempo.

h)

Êxito, resultados: A tomada de decisão ocorre considerando o alcance em si
mesmo de padrões, níveis, estágios, que são considerados como vitoriosos diante
de processos competitivos, numa sociedade capitalista.
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Quadro 19– Matriz analítica: estrutura para garantir o funcionamento e racionalidade instrumental
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE UMA RACIONALIDADE INSTRUMENTAL

ESTRUTURA PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO

PROCESSOS

HIERARQUIA E
NORMAS

CONTROLE

DIVISÃO DO
TRABALHO

FINS

DESEMPENHO

ESTRATÉGIA
INTERPESSOAL

A hierarquia e as
normas são
estabelecidas e
vivenciadas
considerando as
metas de natureza
técnica, econômica
e política.

A hierarquia e as
normas são
estabelecidas e
vivenciadas
considerando a
performance
individual elevada na
realização de
atividades, centrada
na utilidade.

A hierarquia e as
normas são
estabelecidas e
vivenciadas
objetivando uma
influência planejada
sobre outrem, a partir
da antecipação de
reações prováveis
desse outrem a
determinados
estímulos e ações.

O controle,
entendido como
medição e
correção do
desempenho, é
desenvolvido
considerando as
metas de natureza
técnica, econômica
e política.

O controle, entendido
como medição e
correção do
desempenho, é
desenvolvido
considerando a
performance
individual elevada na
realização de
atividades, centrada
na utilidade.

A divisão do trabalho
A divisão do
ocorre considerando a
trabalho ocorre
performance
considerando as
individual elevada na
metas de natureza
realização de
técnica, econômica
atividades, centrada
e política.
na utilidade.

O controle, entendido
como medição e
correção do
desempenho, é
desenvolvido
objetivando uma
influência planejada
sobre outrem, a partir
da antecipação de
reações prováveis
desse outrem a
determinados
estímulos e ações.
A divisão do trabalho
ocorre objetivando
uma influência
planejada sobre
outrem, a partir da
antecipação de
reações prováveis
desse outrem a
determinados
estímulos e ações.

UTILIDADE

RENTABILIDADE

CÁLCULO

MAXIMIZAÇÃO
RECURSOS

ÊXITO,
RESULTADOS

A hierarquia e as
A hierarquia e as
normas são
normas são
A hierarquia e as
A hierarquia e as
estabelecidas e
estabelecidas e
normas são
normas são
vivenciadas
A hierarquia e as
vivenciadas
estabelecidas e
considerando a busca
estabelecidas e
normas são
considerando o
vivenciadas
vivenciadas
estabelecidas e
alcance em si mesmo
da eficiência e da
considerando a
considerando a
vivenciadas
eficácia máximas, no
de padrões, níveis,
dimensão econômica
tratamento de
projeção utilitária das
considerando o
estágios, que são
na base das
conseqüências dos
retorno econômico.
considerados como
recursos disponíveis,
interações, como um
atos humanos.
vitoriosos diante de
que sejam humanos,
valor generalizado.
materiais, financeiros,
processos
competitivos, numa
técnicos, energéticos,
sociedade capitalista.
de tempo.
O controle, entendido O controle, entendido
como medição e
como medição e
O controle, entendido
correção do
correção do
O controle, entendido
como medição e
desempenho, é
desempenho, é
O controle, entendido
como medição e
correção do
como medição e
desenvolvido
correção do
desenvolvido
desempenho, é
correção do
desempenho, é
considerando a busca
considerando o
desenvolvido
desempenho, é
da eficiência e da
alcance em si mesmo
desenvolvido
considerando a
desenvolvido
considerando a
de padrões, níveis,
eficácia máximas, no
dimensão econômica
considerando o
projeção utilitária das
tratamento de
estágios, que são
na base das
retorno econômico.
recursos disponíveis,
considerados como
conseqüências dos
interações, como um
atos humanos.
vitoriosos diante de
que sejam humanos,
valor generalizado.
processos
materiais, financeiros,
técnicos, energéticos,
competitivos, numa
sociedade capitalista.
de tempo.
A divisão do trabalho A divisão do trabalho
ocorre considerando a ocorre considerando o
A divisão do trabalho
A divisão do trabalho busca da eficiência e alcance em si mesmo
ocorre considerando a
A divisão do trabalho ocorre considerando a da eficácia máximas,
de padrões, níveis,
dimensão econômica
no tratamento de
ocorre considerando o projeção utilitária das
estágios, que são
na base das
conseqüências dos
recursos disponíveis,
retorno econômico.
considerados como
interações, como um
que sejam humanos,
atos humanos.
vitoriosos diante de
valor generalizado.
processos
materiais, financeiros,
técnicos, energéticos,
competitivos, numa
de tempo.
sociedade capitalista.
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ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE UMA RACIONALIDADE INSTRUMENTAL
PROCESSOS

NECESSDADE ...

FINS

TOMADA DE
DECISÃO

DESEMPENHO

A tomada de decisão
A tomada de
ocorre considerando a
decisão ocorre
performance
considerando as
individual elevada na
metas de natureza
realização de
técnica, econômica
atividades, centrada
e política.
na utilidade.

ESTRATÉGIA
INTERPESSOAL
A tomada de decisão
ocorre objetivando
uma influência
planejada sobre
outrem, a partir da
antecipação de
reações prováveis
desse outrem a
determinados
estímulos e ações.

Fonte: elaborado pelo autor com base em Tamayo (1996) e Serva (1997)

UTILIDADE

RENTABILIDADE

CÁLCULO

MAXIMIZAÇÃO
RECURSOS

ÊXITO,
RESULTADOS

A tomada de decisão A tomada de decisão
ocorre considerando a ocorre considerando o
A tomada de decisão
busca da eficiência e alcance em si mesmo
A tomada de decisão
ocorre considerando a
A tomada de decisão ocorre considerando a da eficácia máximas,
de padrões, níveis,
dimensão econômica
ocorre considerando o projeção utilitária das
estágios, que são
no tratamento de
na base das
retorno econômico.
considerados como
recursos disponíveis,
conseqüências dos
interações, como um
atos humanos.
que sejam humanos,
vitoriosos diante de
valor generalizado.
processos
materiais, financeiros,
competitivos, numa
técnicos, energéticos,
de tempo.
sociedade capitalista.
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Na matriz “relação com o meio ambiente e racionalidade instrumental” (QUADRO 20), no
processo “ação social e relações ambientais”, estabeleceram-se as seguintes definições:

a)

Fins: A ação social e as relações ambientais ocorrem considerando as metas de
natureza técnica, econômica e política.

b)

Desempenho: A ação social e as relações ambientais ocorrem considerando a
performance individual elevada na realização de atividades, centrada na utilidade.

c)

Estratégia interpessoal: A ação social e as relações ambientais ocorrem
objetivando uma influência planejada sobre outrem, a partir da antecipação de
reações prováveis desse outrem a determinados estímulos e ações.

d)

Utilidades: A ação social e as relações ambientais ocorrem considerando a
dimensão econômica na base das interações, como um valor generalizado.

e)

Rentabilidade: A ação social e as relações ambientais ocorrem considerando o
retorno econômico.

f)

Cálculo: A ação social e as relações ambientais ocorrem considerando a projeção
utilitária das conseqüências dos atos humanos.

g)

Maximização de recursos: A ação social e as relações ambientais ocorrem
considerando a busca da eficiência e da eficácia máximas, no tratamento de
recursos disponíveis, que sejam humanos, materiais, financeiros, técnicos,
energéticos, de tempo.

h)

Êxito, resultados: A ação social e as relações ambientais ocorrem considerando o
alcance em si mesmo de padrões, níveis, estágios, que são considerados como
vitoriosos diante de processos competitivos, numa sociedade capitalista.
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Quadro 20– Matriz analítica: relação com o meio ambiente e racionalidade instrumental
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE UMA RACIONALIDADE INSTRUMENTAL
PROCESSO
RELAÇÃO COM MEIO AMBIENTE

FINS

A ação social e
as relações
ambientais
AÇÃO
ocorrem
considerando
SOCIAL E
RELAÇÕES
as metas de
AMBIENnatureza
técnica,
TAIS
econômica e
política.

DESEMPENHO

A ação social e
as relações
ambientais
ocorrem
considerando a
performance
individual
elevada na
realização de
atividades,
centrada na
utilidade.

ESTRATÉGIA
INTERPESSOAL

UTILIDADE

A ação social e as
A ação social e
relações ambientais
as relações
ocorrem
ambientais
objetivando uma
ocorrem
influência
considerando a
planejada sobre
dimensão
outrem, a partir da
econômica na
antecipação de
base das
reações prováveis
interações,
desse outrem a
como um valor
determinados
generalizado.
estímulos e ações.

Fonte: elaborado pelo autor com base em Tamayo (1996) e Serva (1997)

RENTABILIDADE

A ação social e
as relações
ambientais
ocorrem
considerando o
retorno
econômico.

MAXIMIZAÇÃ
O RECURSOS
A ação social e
as relações
ambientais
ocorrem
A ação social e
considerando a
as relações
busca da
ambientais
eficiência e da
ocorrem
eficácia
considerando a
máximas, no
projeção utilitária
tratamento de
das
recursos
conseqüências
disponíveis, que
dos atos
sejam humanos,
humanos.
materiais,
financeiros,
técnicos,
energéticos, de
tempo.
CÁLCULO

ÊXITO,
RESULTADOS
A ação social e
as relações
ambientais
ocorrem
considerando o
alcance em si
mesmo de
padrões, níveis,
estágios, que são
considerados
como vitoriosos
diante de
processos
competitivos,
numa sociedade
capitalista.
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3 ENCAMINHAMENTO DO PROBLEMA E OBJETIVOS DA PESQUISA

3.1 ENCAMINHAMENTO DO PROBLEMA

Embora as organizações não-governamentais (ONGs) sejam vistas como um espaço de prática
de ações fundamentadas na racionalidade substantiva (MARÇON; ESCRIVÃO FILHO,
2001), Alves (2002b) questiona essa proposição, sugerindo que o fato de se constituírem em
organizações que não visem ao lucro, não garante que não pratiquem, por exemplo, a
racionalidade instrumental, pois outras questões importantes surgem da interação dessas
organizações com as organizações burocráticas e o mundo doméstico, ao que denominou de
“zonas de ambigüidade”.

Os valores ao se constituírem em metas motivadoras para ação, e estas serem orientadas por
racionalidades, é possível entender que a eles estejam subjacentes racionalidades. Esta
consideração conduziu ao seguinte problema de pesquisa: As organizações do Terceiro
Setor são orientadas por racionalidades de acordo com os seus valores organizacionais?

No ambiente organizacional coexistem tanto valores pessoais quanto valores organizacionais
e estes últimos podem ser definidos como
”princípios ou crenças, organizadas hierarquicamente, relativos a tipos de estrutura
ou a modelos de comportamento desejáveis que orientam a vida da empresa e estão
a serviço de interesses individuais, coletivos ou mistos” (TAMAYO, GONDIM,
1996, p. 63).
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Organizando-se nas dimensões bipolares de Autotranscendência versus Autopromoção e
Abertura a mudança versus Conservação (OLIVEIRA, TAMAYO, 2004).

Para este problema de pesquisa, propõe-se que à dimensão de Autotranscendência está
relacionada uma racionalidade substantiva; à dimensão de Autopromoção está relacionada
uma racionalidade instrumental; e às dimensões de Abertura à mudança e Conservação estão
relacionadas ambas racionalidades, substantiva e instrumental, em menor ou maior grau
(FIGURA 7).

Autotranscendência
Racionalidade Substantiva

Abertura à mudança

Conservadorismo

Racionalidade substantiva e
instrumental

Racionalidade substantiva e
instrumental

Autopromoção
Racionalidade Instrumental

Figura 7 – Dimensões de valores x racionalidades.
Fonte: elaborado pelo autor com base em Schwartz (1992) e Weber (1999)

Valores organizacionais são entendidos neste trabalho como
“Princípios ou crenças, organizados hierarquicamente, relativos a tipos de estrutura
ou a modelos de comportamentos desejáveis que orientam a vida da empresa e estão
a serviço de interesses individuais, coletivos ou mistos” (TAMAYO; GONDIM,
1996, p. 63)
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e Racionalidades como sendo uma lógica subjacente à ação, anterior à ação racional,
conforme indicado por Weber (1999), Guerreiro Ramos (1981) e Abbagnano (1998), o qual
afirma que
“a racionalidade de um procedimento só pode ser determinada em relação à situação
específica que ele permite enfrentar. E a consideração da razão remete desde logo
(como queria Husserl) à consideração das esferas ou dos campos específicos,
unicamente em relação aos quais se pode decidir sobre a racionalidade de um
procedimento” (ABBAGNANO, 1998, p. 830).

As racionalidades, conforme Guerreiro Ramos (1981) Weber (1999), podem ser entendidas
como Racionalidade instrumental ou Racionalidade substantiva.

A Racionalidade instrumental, ou ação racional referente a fins, pode ser determinada “por
expectativas quanto ao comportamento de objetos do mundo exterior e de outras pessoas,
utilizando estas expectativas como “condições” ou “meios” para alcançar fins próprios,
ponderados e perseguidos racionalmente, como sucesso” (WEBER, 1999, p. 15).

A Racionalidade substantiva, ou ação racional referente a valores, a qual pode ser
determinada “pela crença consciente no valor – ético, estético, religioso ou sob qualquer que
seja sua interpretação

–absoluto e inerente a determinado comportamento como tal,

independentemente do resultado” (WEBER, 1999, p. 15).

120

3.2 Objetivos da pesquisa
O objetivo geral desta pesquisa consistiu em: Buscar compreender as relações entre os
valores organizacionais e as racionalidades

E os objetivos específicos foram divididos em duas partes, a saber:
Na primeira parte, buscou-se identificar os valores organizacionais que permeiam as
organizações não-governamentais selecionadas, enquanto que na segunda parte buscou-se
compreender:
a) as relações encontradas entre as dimensões bipolares de valores e as racionalidades;
b) e a relação entre as funções de valores e as racionalidades.
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

4.1

ESTRATÉGIA DE PESQUISA

Segundo Yin (2005), a estratégia de uma pesquisa deverá ser definida a partir (a) da questão
de pesquisa que se pretende responder, (b) do nível de controle que o pesquisador deve ter
sobre os eventos comportamentais, e (c) do grau do foco de acontecimentos contemporâneos,
critérios mostrados abaixo:

Quadro 21 - Situações relevantes para diferentes estratégias de pesquisa.
Estratégia

Forma da questão da Pesquisa

Exige controle sobre
eventos
comportamentais?

Focaliza
acontecimentos
contemporâneos?

Experimento

como, por que

Sim

Sim

Levantamento

quem, o que, onde, quantos,
quanto

Não

Sim

Análise de Arquivos

quem, o que, onde, quantos,
quanto

Não

sim/não

Pesquisa Histórica

como, por que

Não

Não

Estudo de Caso

como, por que

Não

sim

Fonte: COSMOS CORPORATION apud YIN, 2005, p. 24.

A vantagem da estratégia de estudo de caso ocorre quando se faz “questões do tipo ‘como’ e
‘por que’, quando o pesquisador tem pouco ou nenhum controle sobre os eventos e quando o
foco se encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real”
(YIN, 2005, p. 19).

Tendo em vista a proposta de “estudar os valores organizacionais a partir da percepção que os
empregados têm dos valores existentes e praticados na sua empresa” (OLIVEIRA;
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TAMAYO, 2004, p. 130) e as racionalidades a eles relacionadas, fez-se necessário estudá-los
no âmbito de algumas organizações do Terceiro Setor, considerando cada uma como uma
unidade de análise.

A estratégia de pesquisa de estudo de caso admite tanto a utilização do método quantitativo
quanto do método qualitativo (YIN, 2005). No caso deste estudo, ambos foram utilizados,
atendendo, respectivamente, a primeira e à segunda parte dos objetivos específicos.

Na definição do método de pesquisa deve-se levar em consideração a maneira como
determinado problema ou fenômeno será estudado, e esta “maneira” é que de fato exige do
pesquisador uma metodologia quantitativa ou qualitativa, evitando-se a dicotomia entre um
método e outro, entre um ponto de vista estatístico e não estatístico, pois “não importa quão
precisas sejam as medidas, o que é medido continua a ser uma qualidade” (GOODE; HATT,
1977, p. 398).

4.2 UNIDADES DE ANÁLISE

4.2.1 Seleção das Unidades de Análise

Considerando a decisão de realizar a pesquisa com ONGs com no mínimo 50 empregados,
decidiu-se buscá-las entre as associadas da Associação Brasileira de Organizações Não
Governamentais (ABONG), por ser esta organização representativa e atuante em fóruns
sociais. Com base no sistema de busca do site da ABONG (www.abong.org.br), identificou-se
na unidade da federação SP, 50 organizações (APÊNDICE A).
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Selecionadas as 50 organizações, passou-se à análise individual das organizações, com base
no site da ABONG e em seu anuário das associadas (ABONG, 2002), identificando-se três
grupos distintos: um primeiro grupo composto por 10 organizações e sobre as quais não
existiam informações sobre o número de empregados; um segundo composto por 34
organizações com um número de empregados inferior a 50; um terceiro grupo composto por
seis organizações com um número de empregados superior a 50.

Tendo o pesquisador pequena experiência e contato com ONGs, discutiu-se com o
responsável na ABONG pela divulgação das informações que são públicas, a forma e o meio
de contato com as seis organizações já citadas. Foi considerada a possibilidade do
encaminhamento de um pedido à diretoria da ABONG, para que esta disponibilizasse uma
carta de recomendação dirigida às seis organizações, facilitando o contato para a pesquisa. Foi
ponderado pela pessoa de contato na ABONG, que na hipótese de uma negativa ao pedido de
recomendação, o contato seria por “conta e risco” do pesquisador, sem citação da ABONG.

Por outro lado, recebeu-se a informação que mesmo não existindo o pedido formal de
referências à Diretoria da ABONG, não existiria impedimento na citação do contato que
estava sendo mantido, inclusive com a possibilidade de citação da pessoa responsável na
ABONG. Considerando-se as vantagens e desvantagens, optou-se pelo não pedido de
referência, procedendo-se o contato telefônico inicial, seguido do envio de correio eletrônico ,
com o pedido de visita à organização para a explicação dos objetivos da pesquisa a ser
realizada.
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Após os primeiros contatos com as seis organizações, verificou-se que duas haviam reduzido
o número de seus empregados para menos de 20, em conseqüência da não renovação de
acordos com órgãos públicos para a administração de projetos específicos. Para ter-se uma
idéia do impacto destes acordos com órgãos públicos na vida destas organizações, pode-se
citar dois exemplos. O primeiro exemplo pertence a esta fase inicial de seleção, e deu-se com
uma organização que apontava 240 funcionários, mas que devido ao término destes acordos,
teve este número reduzido para 17 funcionários. O segundo exemplo observou-se na fase
posterior de coleta de dados, com uma organização já selecionada para a aplicação da
pesquisa. Com 220 empregados declarados, em um único acordo com um órgão público, teve
um acréscimo de 700 empregados.

Das quatro organizações restantes, somente uma aceitou marcar uma visita para discussão da
pesquisa e as demais pediram o encaminhamento dos detalhes da pesquisa através do correio
eletrônico. No final dos contatos e visitas, nenhuma organização aprovou a realização da
pesquisa com os seus empregados, justificando falta de tempo, a limitação da pesquisa
somente para as unidades na cidade de São Paulo, momento de mudança organizacional e
vários outras justificativas, sem esclarecer de forma satisfatória as suas razões.

Quando da elaboração do projeto de pesquisa sabia-se do número reduzido de organizações
pertencentes aos Terceiro Setor e associadas a ABONG, mas a resistência das organizações à
realização da pesquisa contrariou as expectativas iniciais. Esperava-se das organizações uma
cooperação e abertura, por serem organizações envolvidas com ações sociais. Neste processo
de contato e visitas, teve-se a impressão que estas organizações buscavam projeção e
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reconhecimento público, mas por alguma razão não revelada, não desejavam exposição em
uma pesquisa de estudo.

Considerando a impossibilidade de acesso às quatro organizações que atendiam ao critério do
número mínimo de empregados, decidiu-se buscar outras organizações, não associadas da
ABONG, mas com um perfil próximo ao exigido, conforme requisitos apresentados no
Quadro 22 .

Quadro 22 - Requisitos exigidos para se associar à ABONG
Critérios para as organizações
x

Possuam CNPJ, personalidade jurídica própria como associação civil sem fins lucrativos ou fundação.

x

sejam autônomas frente ao Estado, às igrejas, aos partidos políticos e aos movimentos sociais.

x

Mantenham compromisso com: a constituição de uma sociedade democrática e participativa, incluindo o
respeito à diversidade e ao pluralismo; o fortalecimento dos movimentos sociais de caráter democrático; a
ampliação do campo da cidadania, a constituição e expansão dos direitos fundamentais e da justiça.

x

Tenham caráter público em relação aos seus objetivos e ação.

x

Tenham ao menos dois anos de experiência comprovada.

Fonte: adaptado pelo autor com base no site www.abong.org.br, 2005

Das três organizações finais selecionadas pelo critério da aceitação de participação na
pesquisa e próximas ao perfil exigido pela ABONG, uma já era associada da ABONG, e
apesar da negativa inicial, aprovou a pesquisa por ser em conjunto com o trabalho de TGI dos
alunos de graduação em Administração do Mackenzie, do qual fazia parte uma estagiária da
organização. As demais não eram associadas por opção ou dificuldades financeiras, mas
atenderiam aos critérios transcritos acima, conforme consulta verbal realizada com o contato
na ABONG.
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4.2.2 Caracterização das unidades de análise

As três organizações, com no mínimo 50 funcionários, são aqui denominadas como Alpha,
Beta e Gamma, tendo em vista resguardar seus verdadeiros nomes.

Foi conduzido um levantamento prévio de informações secundárias que caracterizassem e
evidenciassem a atuação dessas empresas como organizações não-governamentais. Para tanto,
seguindo as sugestões de Yin (2005), foram analisados documentos formais e oficiais destas
organizações, em um horizonte de tempo em torno dos três últimos anos.

4.2.2.1 Organização Alpha

Fundada em 1928 por um clérigo protestante, com o objetivo de construir uma vila de
pequenas casas no interior do estado de São Paulo, onde seriam acolhidos doentes com
tuberculose, com uma casa para cada doente, onde estes poderiam receber os cuidados
médicos e o acompanhamento de seus familiares.

Hoje a organização conta com um número de colaboradores próximo de 400, distribuídos em
quatro grandes unidades, chamadas polos, instalados na Grande São Paulo, e abrigando 19
projetos da área social, educacional , cultural e saúde.
Apesar do seu tempo de fundação, a organização Alpha dispõe de um site com poucas
informações onde constam, na ordem, as premiações do Prêmio Bem Eficiente, concedido por
Kanitz Associados, sua atual diretoria, os últimos boletins informativos, alguns programas
sociais e uma agenda do mês corrente.
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Observa-se, através dos boletins, contatos pessoais e entrevistas, a importância dos prêmios
divulgadas no site para o contato com o público externo, servindo como um atestado de
eficiência, e parece ser este um dos objetivos de Kanitz Associados, quando da premiação:
1. Reconhecer publicamente as entidades que demonstraram trabalho e desempenho
nas suas áreas de atuação, dentro de uma estrutura profissional e competente,
operando com custos administrativos baixos, com transparência e supervisão
externa, de forma a garantir sua perpetuação como entidade beneficente.
2. Incentivar as entidades beneficentes a buscarem maiores níveis de
produtividade, eficiência e transparência de suas atividades.
3. Divulgar o trabalho destas entidades e mostrar que, ao contrário do que muitos
pensam, existem centenas de entidades sérias e bem eficientes na área social no
Brasil. As cinqüenta aqui listadas devem ser encaradas como exemplos de um
número bem maior de entidades sérias e bem eficientes do país.
(http://www.melhores.com.br/objetivos.htm, grifos nossos)

Com base em documentos recebidos em entrevista com os gestores, são apresentados a seguir
a Visão, a Missão e os Princípios e Valores da Organização
Visão: Tornar-se referência nacional na gestão de programas inovadores que
reconheçam as pessoas como sujeito de direitos, à luz dos valores humanos
universais e dos princípios cristãos.
Missão: Atender as pessoas visando o seu desenvolvimento e emancipação no
contexto familiar e comunitário, através da elaboração e execução de projetos e de
políticas públicas.
Valores e Princípios
No exercício de suas atividades à luz da ética cristã: dignidade, caráter, respeito,
solidariedade, justiça, legalidade, lealdade, fé, sem
discriminações
No relacionamento entre departamentos e unidades: espírito de equipe e
comunicação eficiente e eficaz
No exercício profissional: responsabilidade, motivação, criatividade, competência e
ética.
Nas parcerias com Instituições públicas, privadas e do 3º Setor: responsabilidade,
autonomia, transparência e troca de experiências. (documento interno)

Sobre o perfil financeiro da organização em 2003, observou-se que o orçamento geral da
organização totalizou 7,4 milhões, sendo as receitas oriundas 64,5% do setor público, 21,5%
do setor privado, 8,6% receitas próprias e 5,4% de organizações do Terceiro Setor.
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Diariamente são atendidos na organização 10 mil pessoas, crianças, jovens e adultos, nas
áreas saúde, educação, lazer e esporte, cultura e arte, jurídico. São creches, asilos, casas de
refúgio, escolas e um hospital, integrando todas as áreas atendidas.

4.2.2.2 Organização Beta

Fundada em 1979, com um início informal em 1975, através do trabalho da fundadora, uma
pedagoga, com crianças de uma favela da zona sul de São Paulo. Lecionando em uma escola
particular de orientação da pedagogia Waldorf, a fundadora procurou integrar os seus alunos
adolescentes ao projeto, e o trabalho com as crianças foi ampliado com as reuniões com os
pais, buscando resolver alguns problemas da comunidade, na área de saúde.

Segundo o site, a organização tem como missão
"Promover o amor ao ser humano independentemente da nacionalidade, raça,
religião, posição política e condições social e física, proporcionando oportunidades
através de educação, cultura e saúde, principalmente para as pessoas nãoprivilegiadas se desenvolverem material, social e espiritualmente, estimulando-as a
agir conscientemente, com liberdade e amor. (site acessado em 17/08/2005).

e sua ênfase repousa sobre o que chama “nossa causa”: “o desenvolvimento integral do seu
humano, por meio da educação, saúde, cultura e desenvolvimento social” (site). A mesma
ênfase foi observada em entrevista com um dos gestores, na resposta sobre os objetivos ou
propósitos da organização.

Os seus valores declarados, explicitados também no site incluem
Respeitar o ser humano como valor em si;
Ser verdadeiro;
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Respeitar a individualidade de cada um;
Acreditar no potencial transformador de si próprio e do outro;
Aprender a confiar o máximo e controlar o mínimo;
Ser igualmente livre como responsável e solidário no contexto social e ecológico;
Ter abertura às contribuições de qualquer pessoa, independente de padrões
hierárquicos;
Ter esperança e confiar no desenvolvimento da humanidade e da ajuda sempre
presente do mundo espiritual. (site acessado em 17/08/2005)

Observa-se entre os valores declarados uma abertura para o que designam de “mundo
espiritual” refletindo a sua opção pela Antroposofia, a qual parece inspirar a concepção da
organização, com destaque para a sua estrutura organizacional, definida como “orgânica,
participativa, descentralizada e humanizada” (site), cujo modelo é apresentado na Figura 8; e
para a área de educação, onde adota-se a pedagogia Waldorf1.

1

Para uma primeira aproximação com a Antroposofia e com a pedagogia Waldorf sugere-se o site
http://www.sab.org.br da Sociedade Antroposófica do Brasil.

130

Figura 8: Organização Beta - organograma
Fonte: fornecida pela organização com autorização para publicação

As áreas sociais onde atua, Educação, Cultura, Saúde, Social e Meio Ambiente, são
representadas por programas desenvolvidos pela organização com a comunidade, tais como
ambulatórios, creches, marcenaria, reciclagem, biblioteca, horta comunitária e outros.

A organização conta com três núcleos (FIGURA 8), e a pesquisa foi realizada com os
colaboradores de um destes núcleos, onde ficam os principais gestores da organização. A
favela onde atua a organização possui “2.000 moradores que vivem em 480 casas de alvenaria
(...), erguidas em mutirões comunitários” (site).
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Os prêmios recebidos pela organização são enumerados no site: Prêmio Mídia pela Paz
(2002), Prêmio Bem-Eficiente (2002 e 1997 ), Prêmio Criança da Fundação Abrinq (1999),
Prêmio Coca-Cola (1998), Prêmio Ashoka (1998), Prêmio Pestalozzi (1997), Prêmio ItaúUnicef (1995).

Atualmente a organização conta com um número de empregados próximo a 200 e distribuídos
nos três grandes núcleos. Após um acordo com a Prefeitura em 2005, a organização recebeu
700 novos empregados na área de saúde, mas estes não estão integrados à dinâmica da
organização. Apesar da aprovação pela liderança, este tipo de parceria traz preocupações para
a organização, reveladas nas entrevistas,

pois finalizando o acordo, todos os novos

empregados saem automaticamente do quadro da organização ou se ocorrer atraso nos
repasses da Prefeitura, a organização não tem recursos suficientes para assumir todos os
encargos.

4.2.2.3 Organização Gamma

Localiza-se na área central da Cidade de São Paulo e segundo o site, a organização atua nas
áreas de educação e juventude e foi fundada em 1994, desenvolvendo “projetos que envolvem
formação de educadores e jovens, animação cultural, pesquisa, informação, assessoria a
políticas públicas, participação em redes e outras articulações interinstitucionais”.

Esta organização tem como missão declarada “a promoção dos direitos educativos e dos
direitos da juventude, tendo em vista a promoção da justiça social, da democracia
participativa e do desenvolvimento sustentável no Brasil” (site).

132

No site, na área “quem somos” são apresentadas as suas realizações em Educação, Juventude
e Justiça Social.

A organização contou em 2005 com 50 colaboradores, sendo 39 registrados, 12 estagiários e
um voluntário.

Sobre a sua receita em 2004, próxima de 5 milhões, 56,48% vêm de agências, fundações e
órgãos multilaterais

do exterior, e as receitas nacionais, representando 42,95% vêm

principalmente de institutos empresariais, prestação de serviços. Os recursos governamentais
representam 4,66% do total das receitas.

Considerando que não foi permitida a visita à organização e a gravação de entrevistas com os
gestores, as informações resumiram-se ao informado no site da organização.

4.3

MÉTODOS DE PESQUISA

4.3.1 Pesquisa quantitativa

Para Richardson (1989, p. 70), a pesquisa quantitativa
caracteriza-se pelo emprego da quantificação tanto nas modalidades de coleta de
informações, quanto no tratamento dessas através de técnicas estatísticas, desde as
mais simples, como percentual, média, desvio-padrão, às mais complexas, como
coeficientes de correlação, análise de regressão,etc.
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A escolha desse método, neste estudo, decorreu da opção pela escala de Inventário de Perfis
de Valores Organizacionais (IPVO), elaborada por Oliveira e Tamayo (2004), a qual foi
adaptada semanticamente

para aplicação em organizações do Terceiro Setor, para

identificação dos seus valores organizacionais.

4.3.1.1 Instrumento de coleta dos dados

O instrumento para a coleta dos dados, acompanhado de uma carta de apresentação, constou
de dois blocos (APÊNDICE B).

O primeiro bloco, contendo o Questionário de Valores Organizacionais, apresentou assertivas
relacionadas à escala Inventário de Perfis de Valores Organizacionais (IPVO), procurando
medir o construto nas organizações segundo a visão dos empregados (TAMAYO, 1996) e sua
escala indo de 6 a 1, seguindo o modelo de escala Likert, variou de “é muito parecida com
minha organização” a “não se parece em nada com minha organização”.

O segundo bloco, buscou identificar o perfil demográfico do respondente, sem, no entanto,
identificá-lo ou a organização. Segundo Patten (2001), informações demográficas devem
atender a um objetivo da pesquisa, assim como oferecer uma “imagem mental” da população
pesquisada aos leitores do trabalho. No caso deste estudo, as informações buscadas dizem
respeito a: idade, gênero, tempo de trabalho na organização, grau de instrução, tipo de
vínculo, área funcional à qual pertence, nível hierárquico, pois acredita-se que, com base nos
estudos de Super (1995), essas variáveis podem influenciar a percepção do respondente sobre
os valores compartilhados dentro dos contextos organizacionais a serem pesquisados.
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Seguindo, ainda, sugestões de Patten (2001) quanto à forma de se propor uma pergunta a fim
de minimizar a exposição dos respondentes, mesmo quando não identificados, e garantir a
veracidade da informação, foram utilizados intervalos quanto às questões relacionadas à idade
do respondente e ao tempo em este trabalha na organização.

A escala utilizada do Inventário de Perfis de Valores Organizacionais (IPVO), elaborada por
Oliveira e Tamayo (2004), teve as suas assertivas adaptadas para que pudesse adequar-se às
organizações não-governamentais, uma vez que a mesma foi originalmente desenvolvida
pelos autores para organizações com fins lucrativos.

Esta adaptação foi realizada mediante a análise das assertivas por nove juízes, pesquisadores,
gestores e professores. Inicialmente, foram apresentadas a eles as 48 assertivas da Escala de
Valores Organizacionais (OLIVEIRA; TAMAYO, 2004) para que indicassem: a) as assertivas
que não sofreriam qualquer modificação na pesquisa com o Terceiro Setor, b) as assertivas
que deveriam sofrer modificações e quais seriam as modificações propostas e c) as assertivas
que deveriam ser eliminadas por não se relacionarem de forma alguma com o Terceiro Setor.

O processo de adaptação junto aos juízes, está apresentado no APÊNDICE C, com todas as
etapas realizadas. Das 48 assertivas do IPVO, 29 permaneceram sem alterações, pois não
receberam votos dos juizes para mudança, e 19 receberam votos e sugestões para mudanças.

Somente a assertiva de número 45 foi eliminada, “esta organização estimula, nos clientes, o
desejo de adquirir novidades. Ela encoraja os clientes a provarem produtos e serviços novos”,
pois cinco juizes votaram por sua eliminação, e acredita-se ser em razão dos recursos
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limitados no Terceiro Setor, conduzindo a fixação de critérios para a distribuição de
benefícios e atendimentos, e não o estímulo para a captação de um maior número de
beneficiários. O entrevistado 1 da organização Beta ao tratar do tema limitação de recursos,
lembrou do filme “Escolha de Sofia”, pois a organização constantemente revisa os seus
critérios sobre quem poderá ser atendido e quem não poderá.

4.3.1.2 Técnica de coleta dos dados

A pesquisa quantitativa foi conduzida por meio de questionários tipo autopreenchimento,
aplicados em campo nas organizações Alpha e Beta, através de plantões semanais
programados. Na organização Gamma foi aplicado através de site desenvolvido para este fim,
o qual é reproduzido parcialmente no APÊNDICE D, para ser conhecido em seu layout. A
opção pelas duas técnicas de coleta de dados decorre do fato de que algumas organizações
preferem responder os questionários em papel a preenchê-los via homepage, conforme
experiência já obtida em pesquisas anteriores.

Na aplicação em campo, do questionário impresso, sempre que possível, era explicado a cada
grupo que recebia o questionário, o objetivo da pesquisa, a importância de responder a todas
as assertivas para que o questionário fosse considerado válido e que ao devolver o
questionário preenchido, o colaborador iria receber do pesquisador uma bonita caneta, ainda
que simples. Na devolução do questionário todas as assertivas eram verificadas e no caso de
esquecimento, falava-se com o respondente se poderia completar as respostas. Caso o
colaborador optasse por não completá-las, sua vontade era respeitada.
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4.3.1.3 Tratamento dos dados

Neste estudo, a pesquisa quantitativa com os membros das organizações não-governamentais
escolhidas e a análise das informações obtidas foram realizadas por empresa, separadamente,
a um só tempo (cross-sectional). O tratamento dos dados obtidos nos questionários foi feito
por meio da análise descritiva dos dados de cada empresa, visando gerar sensibilidade para
cada empresa, análise fatorial, alpha de Cronbach, fazendo uso do software estatístico SPSS.

a) A análise fatorial do instrumento foi realizada buscando identificar se os fatores
encontrados para as organizações do Terceiro Setor eram os mesmos encontrados para as
organizações privadas por Oliveira e Tamayo (2004). Na extração dos fatores, primeiro
foi aplicada a rotação Varimax com extração de componentes principais, assumindo que
não há correlação entre os fatores, podendo ou não reduzir o número de itens de uma
escala para o Terceiro Setor (HAIR JR et al., 1998). A validação com Promax, assumindo
a existência de correlação entre os fatores, foi realizada para saber se os fatores
encontrados representam dimensões subjacentes do pensamento.

b) Verificou-se a confiabilidade do instrumento por meio do alpha de Cronbach, supondo-se
que, à medida que os itens que compusessem um instrumento fossem medidos
independentes do mesmo conceito, eles apresentariam uma alta correlação entre eles.
Quanto mais alto é o índice de correlação melhor a capacidade de mensuração do
instrumento, apesar de não haver concordância sobre quanto deve ser o índice de
correlação (PEDHAZUR; SCHMELKIN, 1991).
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4.3.1.4 Plano amostral

Em relação as três organizações pesquisadas, os sujeitos da pesquisa foram os seus membros ,
funcionários e voluntários, e alguns prestadores de serviço, com vínculos fortes e constantes
com a organização, tais como os terceirizados. As amostras foram acidentais, não
probabilísticas.

Para compor o universo ou população da qual se extraiu a amostra, foram considerados os
funcionários que atenderam aos seguintes critérios, simultaneamente:

a) ser colaborador efetivo da organização, incluindo os funcionários registrados pelo regime
de CLT e eventuais funcionários terceirizados ou temporários, assim como estagiários;
a) pertencer a todo e qualquer nível hierárquico dentro dessas organizações;
b) ser do gênero feminino ou masculino.

4.3.1.4.1

Organização Alpha - Perfil dos respondentes

Com relação à idade destacam-se três grandes grupos: 31,4%% com idade de 21 a 30 anos e
com idade de 31 a 40 anos, e 25,7% com idade entre 31 a 50 anos. A faixa de idade de 51 a 60
anos apresenta um percentual de 8,6% e até 20 anos, 2,9%.
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No critério gênero, 55,7% pertencem ao gênero feminino e 44,3% ao gênero masculino.

Quanto ao tempo de trabalho na organização, existe um equilíbrio no número de novos
colaboradores e colaboradores mais experientes, pois 35,7%% dos colaboradores têm de 2 a
4 anos de trabalho na organização, 21,4% de 5 a 7 anos, 18,6% de 8 a 11 anos e 15,7% com
menos de 2 anos. Os menores percentuais, 4,3% estão na faixa de 12 a 14 anos e acima de 15
anos.

Quanto à escolaridade, observa-se que 21,4% dos colaboradores têm nível fundamental,
completo e incompleto, 41,4% tem o médio, completo e incompleto e 34,3% tem superior
entre incompleto, completo e especialização.

Quanto a vínculo com a organização, de 70 colaboradores, 62 estão com registro em carteira,
pelo regime de CLT, representando 88,6%. Voluntários são dois e prestadores de serviço são
seis. A organização tem um estagiário.

Quanto à área de trabalho, a maioria, 52,9%% está no trabalho de campo, seguidos do
suporte, com copa e cozinha, 25,7%%, administrativo, 18,6% e outros, 2,9%. O número de
colaboradores em serviços de suporte e copa pode ser compreendido pelo trabalho com
creches, asilos e casas abrigos que funcionam 24 horas, que a organização mantém.

139

Quanto ao nível hierárquico, observa-se que 77,1% são membros de equipes, refletindo o
percentual alto de colaboradores no campo, seguidos por coordenadores, 20,0% e gestores,
1,4%, ou, um indivíduo. Duas questionários não apresentaram resposta para a questão.

4.3.1.4.2 Organização Beta - Perfil dos respondentes

Com relação à idade destacam-se quatro grandes grupos: 30,5% com idade de 31 a 40 anos,
25,7% com idade entre 21 a 30 anos, 21,9%% com idade entre 31 a 50 anos e 14,3% com
idade até 20 anos. As demais faixas são: 4,8% de 51 a 60 anos, 1,9% acima de 61 anos e 1,0%
não respondeu a questão.

No critério gênero, 67,6%% pertencem ao gênero feminino e 29,5% ao gênero masculino. O
percentual de não respondentes foi de 2,9%.

Quanto ao tempo de trabalho na organização, existe um equilíbrio no número de novos
colaboradores e colaboradores mais experientes, pois 27,6% dos colaboradores têm de 2 a 4
anos de trabalho na organização, 24,8% menos de 2 anos, 21,0% de 5 a 7 anos, 11,4% com
mais de 15 anos, 10,5% de 8 a 11 anos. Os questionários sem resposta para este item foi de
1,0%.

Quanto à escolaridade, observa-se que 14,3% dos colaboradores têm fundamental, completo e
incompleto, 43,8% têm médio, completo e incompleto e 41,0% têm superior, incluindo
completo, incompleto e especialização.
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Quanto a vínculo com a organização, de 105 colaboradores, 97 estão com registro em carteira,
pelo regime de CLT, representando 92,4%. Quatro são voluntários, dois são prestadores de
serviço, um estagiário e um não respondeu a questão.

Quanto à área de trabalho, a maioria, 58,1%% está no trabalho de campo, seguidos do
administrativo, 29,5% e serviços de suporte, como limpeza e copa, 9,5%% e outros, 1,9%.
Um questionário não apresentou resposta para a questão. O número de colaboradores em
serviços de suporte e copa pode ser compreendido pelo trabalho com creches que a
organização desenvolve. Os motivos sobre o percentual de 29,5% no administrativo não ficam
claros, mas por ser uma organização com um perfil de colaboradores, mais simples, talvez
sejam os colaboradores com maior facilidade no preenchimento dos questionários e por esta
razão, com um maior número de questionários devolvidos.

4.3.1.4.3 Organização Gamma - Perfil dos respondentes

Com relação à idade destacam-se três grandes grupos: 40,0% com idade de 21 a 30 anos,
36,7% com idade entre 31 a 40 anos e 16,7%% com idade entre 31 a 50 anos. As demais
faixas, com 3,3% cada, são de 51 a 60 anos e até 20 anos.

No critério gênero, 60% pertencem ao gênero feminino e 40% ao gênero masculino.

Quanto ao tempo de trabalho na organização, 50,0% trabalham de 2 a 4 anos, e 16,7% com
menos de 2 anos, e a mesma porcentagem de 5 a 7 anos e de 7 a 11 anos.
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Quanto à escolaridade, observa-se que quase todos os colaboradores têm nível superior, com
um único com médio completo. Com superior completo são 36,7% dos colaboradores e
26,7% com superior incompleto e um número significativo de mestres e doutores 30,0%. Com
especialização são 3,3% dos colaboradores.

Quanto a vínculo com a organização, uma grande maioria, 66,7% tem vínculo conforme CLT,
seguidos de estagiários, 23,3%, prestadores de serviço, 6,7% e voluntários, 3,3%. O número
significativo de estagiários é explicado pelo perfil de escolaridade da organização, com
muitos mestres e doutores e atuação na área de ensino.

Quanto à área de trabalho, a grande maioria, 70,0% trabalho no campo, em projetos, seguidos
do administrativo, 20,0% e serviços de suporte, como limpeza e copa, 6,7% e outros, 3,3%.

Quanto ao nível hierárquico, observa-se que 60,0% são membros de equipes, refletindo o
percentual alto de colaboradores no campo, seguidos por coordenadores, 36,7% e gestores,
3,3%.

4.3.2 Pesquisa qualitativa

A pesquisa qualitativa, ao contrário da quantitativa, não busca medir os eventos estudados. Os
dados levantados pelo contato direto do pesquisador com a organização não são analisados
com instrumental estatístico. Nesse tipo de pesquisa, o pesquisador busca compreender os
fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos (GODOY, 1995).
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O método de pesquisa qualitativo foi aplicado para atender à segunda parte dos objetivos
específicos, que dizem respeito à compreensão das relações encontradas entre as dimensões
bipolares de valores e racionalidades, e a relação entre as funções de valores e as
racionalidades.

4.3.2.1 Instrumento de coleta dos dados

O instrumento adotado para a coleta das informações na pesquisa qualitativa foi um roteiro
semi-estruturado (APÊNDICE E), elaborado com base nos processos organizacionais
levantados por Serva (1996, 1997). Os processos organizacionais são entendidos pelo autor
como “aqueles nos quais os indivíduos definem, mediante ações específicas, o caráter básico
do empreendimento grupal do qual participam. Assim, os membros delineiam seus padrões de
inter-relação e as fronteiras e os limites da ação grupal perante a sociedade” (SERVA, 1997,
p. 23). Com perguntas abertas, pedia-se aos entrevistados que discorressem sobre os processos
básicos

4.3.2.2 Técnica de coleta dos dados

Foram realizadas e gravadas entrevistas semi-estruturadas, individuais, com os gestores das
organizações pesquisadas.
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4.3.2.3 Tratamento dos dados

As informações colhidas por meio das entrevistas gravadas, depois de transcritas, foram
tratadas por meio do método de análise de conteúdo, envolvendo as fases de: (a) pré-análise –
sistematização e operacionalização de idéias iniciais; (b) exploração do material – codificação
com base em regras pré-estabelecidas na primeira fase; e (c) tratamento dos resultados –
transformação de resultados brutos em significativos, utilizando-se operações estatísticas,
aliadas a sínteses e seleção de resultados -, a inferência e a interpretação – utilização dos
resultados de análise para proposições teóricas ou práticas (BARDIN, 1977).

Trabalhou-se com categorias de análise, que permitiram identificar as organizações mais
conservadoras, ou mais abertas à mudança ou que buscassem a autotranscendência ou a
autopromoção.

No entanto, considerou-se que para identificar as racionalidades e compreender a sua relação
com os valores organizacionais, a análise de conteúdo não seria suficiente, recorrendo-se
então a uma análise inspirada na Análise do Discurso.

A Análise do Discurso hoje em dia, pode significar qualquer coisa, considerando o seu caráter
interdisciplinar com raízes em disciplinas das ciências humanas e sociais como a lingüística,
os estudos literários, a antropologia, a sociologia, a teoria da comunicação a psicanálise, e
uma variedade de linhas analíticas e modelos teóricos que advogam uma posição hegemônica
ou exclusiva. E assim, produz-se uma ausência de clareza não somente nos modelos e
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disciplinas, mas também na compreensão do que vem a ser este tipo de análise qualitativa
(ALVES, 2002c, GODOI, 2005a).

Sobre a diversidade constitutiva da Análise do Discurso, vale salientar que Haidar (1998),
citado por GODOI (2005b), catalogou 34 modelos, os quais são considerados principais e
dentre estes modelos mais conhecidos estão o modelo transformacional de Chomsky, da
tendência americana, modelo de filosofia de Austin e Searle, da tendência britânica, o modelo
pragmático de Habermas, o hermenêutico de Gadamer, da tendência alemã e os modelos da
escola francesa (GODOI, 2005b).

O termo discurso apresenta três conotações distintas:
a)

Discurso é a linguagem posta em ação, a língua assumida pelo falante, sendo,
portanto, sinônimo de fala.

b) Discurso é uma unidade igual ou superior à frase; é constituída por uma
seqüência que forma uma mensagem com um começo, um meio e um fim,
sendo, portanto, sinônimo de enunciado.
c)

Segundo a lingüística moderna, o termo Discurso diz respeito a qualquer
enunciado – ou seja, “toda combinatória de elementos lingüísticos provida de
sentido (FIORIN, 1993:80) - superior à frase, considerado do ponto de vista das
regras de encadeamento das seqüências das frases. (ALVES, 2002c, p. 189).

E para compreendê-lo melhor faz-se necessário entender as noções de polifonia e dialogismo,
intertextualidade e interdiscursividade.

A polifonia pode ser entendida inicialmente como “a qualidade de todo discurso estar tecido
pelo discurso do outro, de toda fala estar atravessada pela fala do outro” (BRANDÃO, 1995,
p. 91), conceito este que surge dos trabalhos do lingüista russo Bakhtin aplicado à literatura e
posteriormente retomado por Ducrot que lhe deu um tratamento lingüístico, destacando duas
idéias centrais: “a) a atribuição à enunciação de um ou vários sujeitos que seriam sua origem e
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a necessidade de se distinguir entre esses sujeitos pelo menos dois tipos de personagens:
locutores e enunciadores” (ALVES, 2002c; p. 193).

O locutor seria “uma função enunciativa que o sujeito falante exerce e, através da qual se
representa como eu no discurso; é o ser apresentado como responsável pelo dizer, mas não é
um ser no mundo, pois trata-se de uma ficção discursiva” (BRANDÃO, 1995, p. 91).

O enunciador “é uma figura da enunciação que representa a pessoa cujo ponto de vista é
apresentado; é a perspectiva que o locutor constrói e de cujo ponto de vista narra, que
identificando-se como ele, que distanciando-se dele” (BRANDÃO, 1995, p. 90).

Assim a polifonia existiria quando “em um mesmo enunciado podem ser distinguidos
múltiplos enunciadores ou locutores [sendo portanto] um fenômeno que pode ocorrer tanto
para o locutor quanto para o enunciador” (ALVES, 2002c).

Segundo alguns autores, a utilização da Análise do Discurso como objeto de análise permite
observar a organização como entidades monológicas ou diálogicas. No primeiro caso, o foco
está na pessoa do fundador e nos gestores, com sagas e histórias oficiais, assumindo-se que o
discurso é homogêneo, presente em toda a organização e através dele a organização encontra
a sua unidade (PIMENTEL, CARRIERI, CABRAL, 2005; CABRAL, 1999).

No caso da organização como uma entidade dialógica, os estudos mostram a organização
composta por uma variedade de discursos, pois ao lado do discurso dos gestores, existem os
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discursos dos grupos e subgrupos, e dos indivíduos. E a interação desta teia de discursos é que
permeia a organização, legitima, reforça ou altera o discurso da organização (idem).

Intertextualidade e interdiscursividade

Entende-se o discurso como “todo enunciado que apresenta um locutor tentando influenciar
um ouvinte” (ALVES, 2002c, p. 196) ou “o efeito de sentido construído no processo de
interlocução” (BRANDÃO, 1995, p. 89) e para entendê-lo ou captar o seu sentido, faz-se
necessária a sua interpretação, significando que o seu sentido reside em um espaço que
transcende o seu próprio texto (ALVES, 2002c).

Existem autores que fazem diferenciação entre interdiscursividade, “relação de um discurso
com outros discursos”, e intertextualidade, “tipos de relações que uma formação discursiva
mantém com outras formações discursivas” (BRANDÃO, 1995, p. 90, 91), e outros que
adotam estes dois termos como intercambiáveis, pois entendem que “o discurso é texto, não
cabendo falar em interdiscursividade, mas apenas em intertextualidade” (ALVES, 2002c, p.
196), e “ser escrito ou oral também não muda a definição do texto [e] como a materialidade
conta, certamente um texto escrito e um oral significam de modo específico particular as suas
propriedades materiais” (ORLANDI, 2005, p. 69).

Maingueneau defende que a unidade de análise é um espaço de trocas entre vários discursos e
para explicar o interdiscurso faz uma distinção entre Universo Discursivo, Campo Discursivo
e Espaços Discursivos. (ALVES, 2002c; BRANDÃO, 1995).
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O Universo Discursivo serviria apenas para definir o horizonte a partir do qual os Campos
Discursivos serão construídos, pois a sua amplitude não podendo ser apreendida em sua
globalidade, apresenta pouco interesse para o analista (idem).

O Campo discursivo, representando um recorte mais limitado e possível de ser estudado,
É constituído por “um conjunto de formações discursivas que se encontram em
concorrência, se delimitam reciprocamente em uma região determinada do universo
discursivo [podendo] tratar-se, por exemplo, do campo político, filosófico,
dramatúrgico, gramatical, etc. Pertencentes a sincronia dada, as formações
discursivas que constituem um campo discursivo possuem a mesma formação social,
mas divergem na maneira de preenchê-la, o que faz com que se encontrem ou em
relação polêmica ou de aliança ou de neutralidade. E Cada uma define sua
identidade pela mediação desse sistema de diferenças. Geralmente, como não é
possível estudar um campo discursivo em sua integralidade, recortam-se subcampos
considerados analiticamente produtivos, constituindo os espaços os espaços
discursivos (BRANDÃO, 1995, p. 73).

Os Espaços Discursivos são os recortes de um campo discursivo, atendendo os objetivos da
análise, e para a realização dos recortes é necessário levantar hipóteses que serão confirmadas
ou não no desenvolvimento da pesquisa (idem).

O Dito e o Não Dito

Na análise do discurso é importante considerar não somente o que é dito, verbalizado, mas
também o que não é dito, trazendo o dito consigo necessariamente o não-dito, podendo este
ser um pressuposto ou um silêncio. O não-dito implícito no dito poderia ser exemplificado
pela frase “o carro parou”, entendo-se que este não poderia parar, se não estivesse em
movimento, mas devendo ser esclarecida pelo contexto, a razão da parada (ALVES, 2002c).
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O não-dizer, também chamado de implícito, tendo como referência Ducrot, é entendido por
muitos autores como composto por duas formas de não-dizer, o pressuposto e o subentendido;
derivando o primeiro da instância da linguagem e o segundo daquilo que se dá no contexto.
Outro exemplo que pode ser citado, além do anterior, é a fala “Deixei de fumar”, onde o
pressuposto é que antes a pessoa fumava; ele não é dito, mas está presente no dito. A razão da
pessoa parar fica subtendida, e depende do contexto. Pode ser por problemas de saúde, a
chegada de um filho pequeno na família, uma experiência religiosa, mística, mas nada “pode
ser asseverado como necessariamente ligado ao dito” (ORLANDI, 2005, p. 82).

Para Maingueneau (1996), pode parecer surpreendente a recorrência constante ao implícito,
considerando a linguagem como um instrumento de comunicação. A primeira explicação
oferecida pelo autor é que o pressuposto é uma forma de economia, pois “a comunicação seria
impossível se não se pressupusesse como adquirido um certo número de informações a partir
das quais é possível introduzir novas” (p. 94).

No caso do subentendido, Maingueneau (1996) entende não ser a resposta tão simples, pois o
implícito subentendido “permite atenuar a força de agressão de uma enunciação
descarregando parcialmente o enunciador de tê-la dito” (p. 94), permanecendo o dito literal
como uma possibilidade de refúgio. E aqui o autor trata somente do dito “intencional”.

O não-dito pode ser compreendido também como um silêncio significativo, indicando que o
sentido pode ser outro e como exemplo pode-se citar as ambigüidades presentes nas formas
discursivas irônicas como na frase “Nada como a monarquia!” pronunciada face a um
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escândalo da família real, sendo este designado como um silêncio fundador (ORLANDI2,
1993 apud ALVES, 2002c).

Outra forma de entender-se o silêncio seria observá-lo pela ótica da política do silêncio, que
pode ser dividida entre o silêncio constitutivo e o silêncio local. No silêncio constitutivo “uma
palavra apaga outras palavras [ou seja], para dizer é preciso não-dizer: se digo “sem medo”
não-digo “com coragem””, e no silêncio local existe uma censura explicita, uma proibição em
dizer algo em uma certa conjuntura: “numa ditadura não se diz a palavra ditadura não porque
não se saiba, mas porque não se pode dizê-lo”, e “as relações de poder em uma sociedade
como a nossa, produzem sempre a censura, de tal modo que há sempre silêncio
acompanhando as palavras” (ORLANDI, 2005, p. 83).

Domínios do campo enunciativo

Courtine, seguindo a perspectiva teórica proposta por Foucault e adotando o texto como uma
“dispersão de seqüências discursivas”, faz uma distinção entre o Domínio de Memória,
Domínio de Atualidade e Domínio de Antecipação, os quais podem figurar como pontos
referíveis de a um sujeito enunciador (BRANDÃO, 1995).

Sobre o Domínio de Memória, observa-se que no interior da Análise do Discurso mobiliza-se
a noção de memória discursiva, separando e elegendo aquilo que, pertencente ou constituído
em outro período histórico, pode ser atualizado ou rejeitado através da lembrança, redefinição,

2

ORLANDI, Eni. As formas do silêncio: no movimento dos sentidos. Campinas: UNICAMP, 1993.
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transformação ou do esquecimento, ruptura e negação do já-dito, enquadrando-se “naquilo
que Foucault classificou de procedimentos de controle e de delimitação do discurso” (idem, p.
79).

O Domínio de Atualidade “reúne um conjunto de seqüências discursivas que coexistem em
um conjuntura histórica determinada e se inscrevem na instância do acontecimento” e o
Domínio de Antecipação que, segundo Courtine, revela

a relação que uma seqüência

discursiva mantém com o seu exterior, a não atribuição de um fim ao processo discursivo e a
possibilidade de sua construção como alvo da Análise do Discurso, a partir dos resultados da
relação da seqüência discursiva com o Domínio de Memória (idem, p. 80).

Níveis da Análise do Discurso

Partindo da complexidade do campo da Análise do Discurso admitida por alguns autores, das
possibilidades desta análise nas ciências sociais (CAPPELLE, MELO, GONÇALVES, 2003),
e de não se poder reduzir esta análise a uma série de passos e procedimentos técnicos, surge
uma proposta de aproximação adotando-se a Análise do Discurso em três níveis básicos: nível
informacional-quantitativo, nível estrutural-textual e nível social-hermenêutico (GODOI,
2005a).

O primeiro nível, informacional-quantitativo, corresponderia à Análise do Conteúdo, não
existindo uma independência metodológica entre a Análise do Conteúdo e a Análise do
Discurso, sendo o nível informacional-quantitativo adotado como sinônimo da Análise do
Discurso e o “mais imediato, descritivo, quantitativo e explorador da dimensão manifesta dos
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textos [e] através da busca de distâncias ou proximidades semânticas, o texto é convertido em
um espaço de freqüências, de repetições e associações de palavras” (idem, p. 3).

Apesar da crítica contundente de alguns autores, como Alonso (1998), citado por GODOI,
2005a), a Análise do Conteúdo pode ser situada como “bordeando o limite entre o qualitativo
e o quantitativo”, não existindo sujeito na leitura do texto, mas somente a descrição e a
objetivação dos componentes, produzindo “a perda da dimensão subjetiva e relacional da
linguagem, onde reside toda a sua profundidade e espessura” (idem, p. 4).

O segundo nível de aproximação, estrutural-textual, corresponderia à Análise Semiótica,
composto por blocos de semiótica, tais como “semiótica textual”, “semiótica discursiva”,
“semiótica estrutural”. Dentro da Análise Semiótica existiriam dois momentos importantes
caracterizados primeiro pela abordagem saussureana e posteriormente pelo questionamento do
conceito de signo (idem).

Apesar da importância do suíço Ferdinand Saussure, conduzindo a lingüística para uma
dimensão mais generalista, aplicando-a as diferentes dimensões da atividade humana,
principalmente à comunicação,

seus estudos centrados no signo não consideraram o

enunciado e a enunciação, sendo criticado e revisado posteriormente pelo russo Bakhtin por
sua abordagem estanque e monológica da lingüística (ALVES, 2002c). Assim, este primeiro
momento da Análise Semiótica dos discursos é caracterizado pela “dissociação entre os
elementos do discurso e os da intersubjetividade e intertextualidade, a análise estrutural acaba
por constituir-se em uma variação sofisticada da análise do conteúdo” (GODOI, 2005a, p. 4).
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O segundo momento da Análise Semiótica dos discursos é marcado pelo questionamento da
dogmatização dos signos, ampliando “a prática semiótica para a análise da significação dos
textos onde interatuam sujeitos” e deslocando “a ênfase dos significados ideológicos para a
análise das condições de produção, circulação e recepção dos discursos” (GODOI, 2005a, p.
5). Deve-se observar que a crítica à abordagem ideológica na semiótica, característica de
Foucault e Pêcheux, parece ser polêmica, considerando as exposições anteriores

e a

importância destes autores nos estudos da Análise do Discurso.

O terceiro nível de aproximação, social-hermenêutico, corresponde a interpretação social dos
discursos, buscando uma “reconstrução dos sentidos dos discursos em sua situação – micro e
macrosocial – de enunciação [...] guiada pela fenomenologia, a etnologia e pela teoria crítica
da sociedade” e por ser uma análise qualitativa, contextual, “os argumentos tomam sentido em
relação com os atores que os enunciam” (idem, p. 5).

Tendo em vista a complexidade da Análise do Discurso e sendo este trabalho o nosso
primeiro trabalho tratando de empregá-la, optou-se pelas categorias dos pressupostos e
subentendidos, lembrando que
“o julgamento sobre o manejo do implícito é aliás ambíguo [pois] pode-se nele ver
tanto uma recusa da franqueza quando uma marca de delicadeza, tanto uma falta de
vontade e convívio quanto uma extrema vontade de convívio. Como o implícito se
define como um jogo entre o dito e o não dito, um jogo de fronteira, é normal que
passe sem cessar de um lado para o outro” (MAINGUENEAU, 1996, p. 95)

e conforme o contexto, a enunciação, e a falta de habilidade do enunciador, pode ser até mais
ofensivo do que a franqueza .

153

4.3.2.4 Sujeitos da pesquisa

Para participar da pesquisa qualitativa foram escolhidos os gestores das organizações. A
escolha foi realizada de forma intencional, e envolveu sujeitos-tipo que atendessem aos
critérios de representatividade, por seu conhecimento dos fatos e processos, possibilitando,
conforme sugere White (1998), levantar o maior número possível de informações sobre o
objeto de estudo, estabelecendo e compreendendo as relações entre as diferentes variáveis.
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Quadro 23 - Matriz de “amarração”.

a)

Objetivos

Questões do roteiro ou

específicos

instrumento

Buscar identificar os valores
organizacionais que permeiam
organizações não-governamentais;

Técnicas de análise

Instrumento: escala do Inventário de
Perfis de Valores Organizacionais
(OLIVEIRA;
TAMAYO,
2004)
adaptado semanticamente para o
Terceiro Setor, e aplicado aos
empregados das organizalções.

Análise descritiva e análise fatorial

Roteiro semi-estruturado, seguido de
entrevistas gravadas com os gestores

Análise de conteúdo e Análise dos
pressupostos
e
subentendidos,
inspirada na Análise do Discurso.

b) buscar compreender:
x

As relações encontradas entre as
dimensões bipolares de valores e
as racionalidades;

x

A relação entre as funções de
valores e as racionalidades.

Fonte: Elaborado pelo autor
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5 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS

5.1 ADAPTAÇÃO DA ESCALA

5.1.1 Análise dos questionários

5.1.1.1 Valores faltantes

Foram coletados 213 questionários, sendo 73 da organização Alpha, 108 da organização Beta
e 32 da organização Gamma.

Do total de 213 questionários, com 100 variáveis cada, 67 casos apresentaram 240 valores
faltantes, os quais são resumidos na tabela 1.
Tabela 1 – Resumo dos valores faltantes por caso
Faltantes por Caso(a) Qtde casos(b) Freqüência(c) % sobre variáveis(d)
0
146
68,5%
0
1
41
19,3%
1,0%
2
15
7,0%
2,0%
3
2
0,9%
3,0%
4
2
0,9%
4,0%
5
2
0,9%
5,0%
8
1
0,5%
8,0%
9
1
0,5%
9,0%
11
1
0,5%
11,0%
17
1
0,5%
17,0%
100
1
0,5%
100,0%
213
a) Número total de valores faltantes por caso.
b) Quantidade de casos contendo números faltantes (a)
c) Relação entre a quantidade de casos (b) e o total de casos (213)
d) Relação entre a quantidade valores faltantes(a) e a quantidade de variáveis (100)

Adotou-se como critério de corte os casos que apresentaram um percentual de números
faltantes superior a 8% do total das 100 variáveis, apesar da não identificação na literatura de
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um percentual recomendável para corte. Foram cortados os casos 12, 18, 79, 84, os quais
totalizavam 137 valores faltantes.

O questionário com 8 valores faltantes não foi eliminado, pois estes concentravam-se
exclusivamente nas variáveis demográficas e como foi adotado o critério da não imputação de
valores médios às variáveis demográficas, sua permanência poderia ter uma efeito positivo
sobre a análise fatorial.

Após a eliminação dos quatro casos, chegou-se a 103 valores faltantes em 63 casos, passandose à análise dos valores faltantes por variável, conforme tabela 2.
Tabela 2 – Resumo dos valores faltantes por variável
Faltantes por variáveis(a)
0
1
2
3
5
14

Qtde variáveis(b) Freqüência(c) % casos(d)
44
44,0%
34
34,0%
0,47%
10
10,0%
0,95%
10
10,0%
1,43%
1
1,0%
2,34%
1
1,0%
6,69%
100
a) Número total de valores faltantes por variável.
b) Quantidade de variáveis contendo números faltantes (a)
c) Relação entre a quantidade de variáveis (b) e o total de variáveis (100)
d) Relação entre a quantidade valores faltantes(a) e a quantidade de casos (209)

Observa-se na tabela 2, uma variável apresentando 14 valores faltantes, sendo este problema
detectado anteriormente em campo, quando do recebimento dos questionários nos plantões
para a coleta dos dados e em entrevistas com os respondentes. Constatou-se que esta assertiva
era a mais esquecida, concluindo-se que era em razão de ser a única assertiva com 2 linhas de
texto e coincidentemente estar localizada na primeira linha da página.
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A partir do questionário de número 92 decidiu-se, após discussão com a orientadora, pela
inclusão de espaços adicionais entre as assertivas, melhorando a sua visualização e
deslocando a assertiva.

Esta decisão, no final, revelou-se acertada, pois verifica-se que do total de 63 casos com
valores faltantes, 40 casos pertencem ao grupo de questionários não alterados com o espaço
adicional entre as assertivas, e os demais 23 casos pertencem ao grupo de questionários
alterados com o espaço adicional entre as assertivas.

5.1.1.2 Imputação de valores aos valores faltantes

Ao tabular-se os casos e variáveis com os 103 valores faltantes, observou-se que estes
estavam distribuídos de forma dispersa em 56 variáveis e 63 casos. Na tabela 3, apresenta-se
um resumo da distribuição dos valores faltantes por variável.

Tabela 3 – Distribuição dos valores faltantes por variável
VO
VT
PERFIL
Qtde
Qtde
Total
Qtde
Total
Qtde
Total
Faltantes por
variável(a)
Var(b) Faltantes(c) Var(b) Faltantes(c) Var(b) Faltantes(c)
1
14
14
15
15
5
5
2
3
6
7
14
3
1
3
6
18
3
9
5
1
5
14
1
14
Total
18
23
30
66
8
14
% Participação
22,3%
64,1%
13,6%
a)Quantidade de valores faltantes por variável.
b)Quantidade de variáveis com determinado número de valores faltantes(a).
c)Resultado dos valores faltantes (a) pelo número de variáveis (b)

TOTAL
Qtde
Total
Var
Faltantes
34
34
10
20
10
30
1
5
1
14
56
103

Para a imputação de valores aos 103 faltantes, adotou-se o cálculo das médias das respostas
válidas para cada variável (HAIR et al, 1998), com exceção das variáveis demográficas com o
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perfil dos respondentes. Manteve-se as variáveis com os valores faltantes, e fez-se os
destaques necessários, quando da análise fazendo uso destas variáveis. As variáveis VT
citadas, foram coletadas e analisadas inicialmente, mas não utilizadas posteriormente, por
limitações impostas pelo problema de pesquisa.

5.1.2

Análise dos valores extremos (Outliers)

Para Hair et al (1998), os outliers são combinações ímpares identificáveis como diferentes das
demais observações e podem ocorrer devido quatro razões básicas: primeiro, como resultado
de um erro de procedimento; segundo, como resultado de um evento extraordinário e para o
qual o pesquisador tem explicação; terceiro, como resultado de um evento extraordinário, mas
para o qual o pesquisador não tem explicação; quarto, contém observações que isoladamente
não têm características de outliers, mas que são únicas quando consideradas com as demais
variáveis.

Para a identificação dos valores outliers, Hair et al. (1998) apresenta três técnicas: análise
univariada, bivariada e multivariada. Neste estudo, para a identificação dos valores outliers
fez-se uso da estatística univariada, convertendo inicialmente os dados em valores
padronizados, com média 0 e desvio padrão 1.

Com uma amostra de 209 casos, e os valores padronizados em módulo, foram identificados
como outliers por serem superiores a 3, seguindo sugestão de autores que recomendam 2,5
para pequenas amostras, até 80 observações, e 3 a 4 para amostras superiores a 80
observações (HAIR et al, 1998).
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Os resultados dos valores outliers são apresentados na Tabela 4, análise por caso, e Tabela 5,
análise por variável, como segue.

Tabela 4 - Resumo dos outliers por casos
Total de variáveis Outliers por caso(a)
1
2
3
4
5
6
12
13
17
24

% sobre 92 variáveis(b)
1,09%
2,17%
3,26%
4,35%
5,43%
6,52%
13,04%
14,13%
18,48%
26,09%

Total Casos(c)
19
15
8
1
2
1
1
1
1
1
50

Freqüência(d)
38,0%
30,0%
16,0%
2,0%
4,0%
2,0%
2,0%
2,0%
2,0%
2,0%
100,0%

a) Número total de variáveis consideradas por caso.
b) Relação entre o total de variáveis outliers por caso (a) e o total de variáveis do questionário (92).
c) Total de questionários com determinado número de variáveis outliers.
d) Distribuição de freqüência de questionários com determinado número de variáveis outliers.

Observa-se na Tabela 4 que dos 209 questionários, 50 apresentaram algum valor de outlier, e
que quatro casos situaram-se em um percentual acima de 10 % do total de variáveis.

O percentual limite de 10% foi considerado como referência, baseado em trabalhos de outros
pesquisadores (BARRELA, 2003; MELLO, 2004 ) e assim foram eliminados os casos 56,
134, 182, 190 com valores outliers representando 26,09%, 18,48%, 14,13% e 13,04% do total
de variáveis. Na tabela 5 são resumidos os outliers por variável.
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Tabela 5 - Resumo dos Outliers por variáveis
Total de Valores Outliers por Variável (a)
1
2
3
4
5
6
7
a)
b)
c)
d)

% Sobre Total Casos (b) Total Variáveis(c) Freqüência(d)
0,48%
2
4,3%
0,96%
10
21,7%
1,44%
15
32,6%
1,91%
7
15,2%
2,39%
9
19,6%
2,87%
2
4,4%
3,35%
1
2,2%
46
100,0%
Número total de valores considerados outliers por variável.
Relação entre o total de valores outliers por variável (a) e o número total de casos (209).
Total de variáveis com determinado número de valores outliers.
Distribuição de freqüência de variáveis com determinado número de valores outliers.

Ao analisar a tabela 5, observa-se que das 92 variáveis constantes do instrumento inicial de
coleta de dados, incluindo as variáveis VT, 46 apresentaram observações consideradas
outliers em algum caso, e uma variável, assertiva 5 dos Valores Organizacionais, representou
3,35% dos casos.

Considerando que “o pesquisador deve decidir pela permanência ou eliminação” de cada
variável (HAIR et al, 1998, p 66); que foi realizada uma adaptação da escala pertencente ao
Inventário de Perfis de Valores Organizacionais (OLIVEIRA e TAMAYO, 2004) para o
Terceiro Setor, e a defesa de um limite de 3,0% em pesquisas anteriores (BARRELA, 2003;
MELLO, 2004), optou-se pela eliminação da variável dos valores organizacionais: “é
importante, para esta organização, ajudar seus colaboradores. Ela deseja cuidar do bem-estar
deles”.
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5.1.3 Análise multivariada dos dados

5.1.3.1 Análise fatorial da Escala dos Valores Organizacionais, adaptada para o Terceiro Setor
(EVOTS).

Tendo em vista a redução de variáveis, empregou-se a rotação Varimax e a extração dos
componentes principais. A exclusão das variáveis ocorreu em 14 passos, considerando um
MSA (Measures of Sampling Adequacy) superior a 0,8 (APÊNDICE F) e a confiabilidade dos
fatores mediante o cálculo do Alpha de Cronbach (APÊNDICE G).

As soluções Varimax e Promax encontradas após a execução dos 14 passos, visando a
redução de variáveis, ficaram constituídas de 33 variáveis, distribuídas em 7 fatores, com um
KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling) de 0,886, variância de 59,450 e
eigenvalues superiores a 1,0 (APÊNDICES H, I, J).

Ao comparar-se a solução final, Varimax (APÊNDICE I) de 7 fatores, com a Promax
(APÊNDICE J), verificou-se instabilidade em 6 das 33 variáveis. As variáveis 34, 41, 42 e 44
que constavam do fator 6 da Promax, ficaram distribuídas na Varimax pelos fatores 1, 3 e 7.
As variáveis 4 e 38 do fator 2 da Promax, ficaram distribuídas nos fatores 3 e 5 da Varimax.

Considerando a instabilidade das seis variáveis e a existência de um fator com uma única
variável na Varimax, decidiu-se forçar a extração de 6 fatores, permanecendo o KMO de
0,886, com uma variância de 55,936 e eigenvalues superiores a 1,0.
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Ao calcular-se os Alphas de Cronbach para os 6 fatores, verificou-se que estes poderiam ser
melhorados pela eliminação das variáveis de número 10 e 14, chegando-se a uma solução
final com 31 variáveis, KMO de 0,886, variância de 57,332, próxima de 60% usualmente
aceita nas ciências sociais, e eigenvalues superiores a 1,0 e um scree plot (APÊNDICES K, L,
M), sugerindo os 6 fatores (HAIR et all, 1998).

Com o objetivo de validar a estrutura da solução (HAIR et all, 1998), comparou-se a rotação
Varimax (APÊNDICE L) com a rotação Promax (APÊNDICE M), verificando-se melhoria na
estabilidade das variáveis, com instabilidade em somente duas variáveis, 1 e 40, as quais
constam do fator 1 da Promax e do fator 2 da Varimax, mas ambas variáveis com baixa carga
fatorial e posicionadas no final de cada fator.

Os Alphas da solução final com 31 variáveis e 6 fatores são apresentados na Tabela 6, bem
como as variâncias e as médias de cada fator. As variáveis eliminadas ao longo do processo
de análise, iniciando com a revisão semântica do instrumento de coleta de dados para os
Valores Organizacionais, são apresentadas no APÊNDICE N, indicando-se os fatores
originais as quais pertenciam no trabalho de Oliveira e Tamayo (2004).

Tabela 6 – EVOTS – os 6 fatores e 31 variáveis finais - Alphas de Cronbach, variância e médias
Alpha de
Cronbach

Nr. de
variáveis

Variância

Médias

Fator
1
2
3
4
5
6

,858
,839
,751
,709
,654
,668

9
7
5
4
4
2
31

13,207
12,307
9,361
8,504
7,596
6,358
57,332

4,5379
4,7684
5,1399
4,8301
4,5544
4,7994

Fonte: elaborado pelo autor
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Tabela 7 – EVOTS - Varimax 6 fatores e 31 variáveis (Rotated Component Matrix)
Fatores e suas
variáveis
F1

F2

F3

F4

F5

F6

Component
1

2

VO26

,680

VO13

,629

VO29

,620

VO36

,580

VO8

,530

VO4

,511

VO20

,507

VO30

,496

VO23

,449

3

VO32

,773

VO47

,714

VO45

,660

VO24

,580

VO9

,575

VO1

,462

VO40

,448

4

VO3

,747

VO2

,702

VO16

,617

VO15

,521

VO38

,496

5

VO28

,779

VO25

,638

VO46

,628

VO27

,606

6

VO41

,649

VO42

,565

VO44

,559

VO34

,510

VO17

,761

VO11

,710

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a Rotation converged in 11 iterations.
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Nas tabelas 8, 9, 10, 11, 12, 13 são apresentados os 6 fatores finais, suas cargas fatoriais e a
proposta para as suas respectivas nomeações.
Tabela 8 –EVOTS - Fator 1 – Competência organizacional
Variáveis
VO26

Carga
fatorial
,680

Assertivas

VO13

,629

13. Esta organização incentiva o sucesso profissional dos colaboradores . Ela os
estimula a trabalharem de maneira competente.

VO29

,620

29. Esta organização valoriza colaboradores que buscam realização no trabalho.
Ela reconhece quando um colaborador tem objetivos profissionais.

VO36

,580

36. Para esta organização, planejar metas é essencial. Ela considera a realização
das metas uma prova de sua competência.

VO8

,530

08. Esta organização acha que é importante ser competente. Ela quer demonstrar
o quanto é capaz.

VO4

,511

04. Esta organização valoriza a competência. Para ela, é importante que o
colaborador demonstre as habilidades e os conhecimentos que possui.

VO20

,507

20. Nesta organização, é importante que os colaboradores conheçam bem o
trabalho que fazem. Ela reconhece os colaboradores competentes.

VO30

,496

30. Para esta organização, é importante ser criativa. Ela gosta de ser original.

VO23

,449

23. Esta organização valoriza colaboradores que busquem novidades. Ela gosta
de colaboradores que procuram se informar a respeito do trabalho.

26. Esta organização procura aperfeiçoar-se constantemente. Para ela, o
aperfeiçoamento é uma forma de melhorar a qualidade de seus produtos e
serviços.

Fonte: elaborado pelo autor

Este fator é composto por cinco assertivas presentes no fator “autonomia” do trabalho de
Oliveira e Tamayo (2004), o qual “congrega itens referentes à busca de aperfeiçoamento
constante do empregado e da organização” (idem, p. 137) e por quatro assertivas do fator
“realização” (idem), o “qual agrega itens que representam valores cuja meta central é o
sucesso, através da demonstração de competência da organização e de seus empregados”
(idem, p. 135).
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O sentido deste primeiro fator advém da competência do indivíduo e da organização, aliada à
busca constante do aperfeiçoamento, e por esta razão é nomeado por “competência
organizacional”.
Tabela 9 –EVOTS - Fator 2 – Bem-estar do empregado1
Variáveis
VO32

Carga
fatorial
,773

Assertivas

VO47

,714

47. Esta organização propõe atividades que dão prazer ao colaborador. Na visão
dela, é importante o colaborador sentir-se satisfeito consigo
mesmo.(corresponde a assertiva VO-48 de Oliveira e Tamayo(2004)).

VO45

,660

45. Esta organização incentiva o colaborador a ser criativo. Ela estimula a
criação de produtos e serviços originais. (corresponde a assertiva VO-46 de
Oliveira e Tamayo (2004)).

VO24

,580

24. Esta organização gosta de colaboradores que mostram suas habilidades. Ela
procura desenvolver a competência desses colaboradores .

VO9

,575

09. Esta organização oferece oportunidades de satisfação aos colaboradores. Ela
acha importante que eles tenham prazer no trabalho.

VO1

,462

01. Esta organização estimula o colaborador a enfrentar desafios. Para ela, os
desafios tornam o trabalho do colaborador mais interessante.

VO40

,448

40. Esta organização deseja que o colaborador tenha uma vida profissional
variada. Ela valoriza o colaborador que tem experiências profissionais
diferentes.

32. Esta organização preocupa-se com a qualidade de vida dos colaboradores.
Ela realiza atividades que contribuem para o bem-estar deles.

Fonte: elaborado pelo autor

Observando-se as assertivas que ficaram e que saíram do fator Bem-estar proposto por
Oliveira e Tamayo (2004), este fator sugere a preocupação com a qualidade de vida, a
satisfação e o prazer do empregado, sem uma ação prática relacionada à premiação, a
importância do lazer e a ajuda aos colaboradores. Assim este fator reflete um princípio
norteador na organização com o bem-estar do empregado, mas que não se traduz por ações
práticas.

1

“Bem-estar: os itens deste fator indicam a preocupação da organização em propiciar satisfação ao empregado,
atentando para a qualidade de vida no trabalho (OLIVEIRA e TAMAYO, 2004, p. 137).
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Tabela 10 –EVOTS - Fator 3 – Preocupação com a coletividade2
Variáveis
VO3

Carga
fatorial
,747

Assertivas

VO2

,702

VO16

,617

16. Para esta organização, é importante que todas as pessoas sejam tratadas de
maneira justa. É importante, para ela, respeitar os direitos dos outros.

VO15

,521

15. Esta organização acredita no valor da honestidade. Ela honra seus
compromissos com pessoas e organizações com as quais se relaciona.

VO38

,496

38. Esta organização acredita que a pessoa deve ser honesta em qualquer
situação. Dizer a verdade faz parte dos princípios desta organização.

02. Para esta organização, todas as pessoas devem ser tratadas com igualdade.
Na visão dela, as pessoas merecem oportunidades iguais.
03.
02. A sinceridade entre as pessoas é encorajada por esta organização. Ser
verdadeiro com os outros é importante para ela.

Fonte: elaborado pelo autor

Considerando que as variáveis presentes neste fator encontram-se de igual forma no fator
Preocupação com a Coletividade proposto por Oliveira e Tamayo (2004) e que somente uma
variável foi eliminada do fator original, optou-se pela manutenção do nome, sendo o fator
composto por “valores que orientam o relacionamento cotidiano com indivíduos próximos e
com a comunidade” (idem, p. 137)

Tabela 11 –EVOTS - Fator 4 – Respeito à hierarquia e aos costumes
Variáveis
VO28

Carga
fatorial
,779

Assertivas

VO25

,638

25. Esta organização tem prestígio na sociedade. Ela acha importante ser
admirada por todos.

VO46

,628

46. O comportamento do colaborador, nesta organização, deve mostrar respeito
aos costumes. Para ela, a tradição deve ser preservada. (V47, Oliveira e
Tamayo).

VO27

,606

27. Esta organização acredita que as regras são importantes. Para ela, os
colaboradores deveriam obedecê-las.

28. O respeito à hierarquia faz parte das tradições desta organização. Para ela, a
hierarquia deve ser respeitada pelos colaboradores .

Fonte: elaborado pelo autor

2

“Preocupação com a coletividade: este fator é composto por valores que orientam o relacionamento cotidiano
com indivíduos próximos e com a comunidade.
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O sentido deste fator relaciona-se com o respeito as regras, aos costumes e a hierarquia. Suas
variáveis relacionam-se com os fatores de conformidade, tradição e prestígio de Oliveira e
Tamayo (2004). A associação com prestígio é relativa ou parcial, pois a assertiva VO25, que
representa o fator, foi objeto de questionamento por alguns entrevistados que concordavam
com a primeira parte da assertiva, “esta organização tem prestígio na sociedade”, mas não
com a segunda, “ela acha importante ser admirada por todos”.

Tabela 12 –EVOTS - Fator 5 – Relações sociais
Variáveis
VO41

Carga
fatorial
,649

Assertivas

VO42

,565

42. Esta organização considera a segurança de suas atividades muito importante.
Ela está atenta às ameaças do ambiente.

VO44

,559

44. Esta organização considera a lealdade importante. Ela é leal às pessoas e
organizações próximas dela.

VO34

,510

34. Esta organização acredita que a cortesia é importante. Para ela, as boas
maneiras fazem parte do relacionamento entre os colaboradores e as
organizações.

41. Nesta organização, as regras de convivência são consideradas importantes.
Para ela, os colaboradores, beneficiários e outras organizações deveriam
respeitá-las.

Fonte: elaborado pelo autor

Este fator busca traduzir o sentido das regras de convivência, da lealdade e da cortesia nos
relacionamentos internos e externos à organização. Ele talvez possa refletir alguns aspectos de
conformidade, bem como da preocupação com a coletividade.

Tabela 13 –EVOTS - Fator 6 – Comportamento adequado no trabalho
Variáveis
VO17

Carga
fatorial
,761

VO11

,710

Fonte: elaborado pelo autor

Assertivas
17. Esta organização acha importante ter modelos de comportamento definidos.
Para ela, os colaboradores devem ter um jeito correto de se comportar no
trabalho.
11. Para esta organização, é importante que os colaboradores se comportem de
forma educada no ambiente de trabalho. Ela acredita que as boas maneiras
devem ser praticadas.
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O sentido deste fator relaciona-se à dimensão de conservação, com ênfase no ambiente de
trabalho, refletindo uma busca por modelos de comportamentos considerados adequados.

Ao comparar-se a solução final com 31 variáveis e 6 fatores encontrados na escala adaptada
para o Terceiro Setor, com a escala original de Oliveira e Tamayo (2004), verifica-se que:

a)

as 17 variáveis que foram eliminadas devido o processo de análise (APÊNDICE
N), são distribuídas nos fatores da seguinte forma:
Tabela 14 – variáveis eliminadas da escala do IPVO (OLIVEIRA, TAMAYO, 2004)

Nr. do Quantidade Quantidade Percentual de
Fatores de
Metas pessoais de
fator(a) original de de assertivas eliminação(d)
Oliveira e
Schwartz
3
assertivas eliminadas(c)
Tamayo
(1992)(f)
no fator(b)
(2004)(e)
1
5
Realização
Realização
2
7
1
14,3%
Conformidade Conformidade
3
6
5
83,3%
Domínio
Poder
4
6
3
50,0%
Bem-estar
Hedonismo
5
6

5
4

4
3

80,0%
75,5%

7

8

-

-

8

7

1

14,3%

Totais

48

17

35,4%

Dimensões
bipolares de
Schwartz (1992)(g)
Autopromoção
Conservação
Autopromoção
Autopromoção e
Abertura
Conservação
Autopromoção

Tradição
Tradição
Prestígio
Poder
Organizacional
Autonomia
Autodeterminação Abertura
e
Estimulação
Preocupação Benevolência e
Autotranscendência
com a
Universdalismo
coletividade

Fonte: elaborado pelo autor

b)

com a eliminação das variáveis, os fatores 3-Domínio, 5-Tradição e 6-Prestígio
ficam somente com uma variável, concentrando 12 das 17 variáveis eliminadas.

c)

as demais variáveis eliminadas concentram-se três no fator 4-Bem estar, uma no
fator 2-Conformidade e uma no fator 8-Preocupação com a coletividade, não

3

Oliveira e Tamayo (2004) propõem uma associação dos oito fatores identificados em seu trabalho com os dez
valores universais propostos por Schwartz (1992) e suas dimensões bipolares.
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afetando, aparentemente, o sentido do fator por apresentarem baixas cargas
fatoriais.

Observa-se que dois dos três fatores citados por Oliveira e Tamayo (2004) mais fortemente
afetados – Domínio e Prestígio Organizacional – pertencem à dimensão de Autopromoção da
estrutura bidimensional dos tipos motivacionais de valores de Schwartz (1992). Poderia
representar o quase desaparecimento destes dois fatores, tendo como meta motivacional o
poder, uma predominância da racionalidade substantiva nestas organizações sobre a
racionalidade instrumental?

Por outro lado, o fator Realização, pertencente à dimensão de Autopomoção, permanece
integralmente, tendo como meta central o sucesso, através da competência do colaborador e
do empregado. Poderia refletir a permanência destas assertivas, neste fator, uma racionalidade
instrumental, necessária, determinada pela lógica do mercado que financia projetos, exigindo
resultados proporcionais aos recursos investidos? Registra-se que na entrevista com um gestor
da organização Beta, este explicou que a concorrência por recursos acirrou-se e para
conseguí-los deve-se ter um projeto bem estruturado e resultados claramente explicitandos, o
que nem sempre é possível no curto prazo na área social. Em outra entrevista com gestor da
organização Alpha, este manifestou que desejaria escolher melhor os seus projetos, sem
depender tão fortemente dos recursos do Estado.

A dimensão da Autopromoção é mantida pela meta motivacional Realização e Hedonismo,
ainda que este último tenha passado por uma eliminação de 50% das variáveis no fator Bem
estar, o qual indica “a preocupação da organização em propiciar satisfação ao empregado,
atentando para a qualidade de vida no trabalho” (OLIVEIRA e TAMAYO, 2004, p. 137). O
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que poderia representar o corte das variáveis no fator relacionado ao bem-estar dos
empregados? Esperado para o Terceiro Setor, não estaria este valor nos primeiros lugares na
hierarquia de valores das organizações? Conforme observado anteriormente, considerando as
assertivas que permaneceram e que foram eliminadas, talvez permaneça o princípio da
preocupação com o bem-estar do empregado, mas sem uma ação prática que propicie este
bem-estar como premiações e ajuda aos colaboradores. Um gestor da organização Alpha
explicou, em entrevista, que as limitações de recursos, impossibilitavam a transposição dos
princípios para uma ação prática me benefício do colaborador. Poderia ser esta a razão?

Sobre estas indagações, vale salientar que na fase da revisão semântica da Escala de Valores
Organizacionais o juiz de número nove, gestor e pesquisador do Terceiro Setor, ao ser
indagado sobre a questão de número cinco, eliminada quando da análise dos outliers – “é
importante, para esta organização, ajudar seus colaboradores. Ela deseja cuidar do bem-estar
deles” – apresentou a seguinte resposta à permanência ou mudança da assertiva:
“Por que é muito importante para a organização ajudar os seus empregados? Pode
perguntar, é aplicável, mas eu acho que não é o foco principal de nenhuma
organização que o mais importante, ou o muito importante é ajudar os seus
empregados. Tem que haver um espírito profissional, de aperfeiçoamento, mas não
de ajudar seus empregados. Se eu for ajudar os meus empregados, eu posso não ter
condições de atender os meus objetivos. Mas a pergunta é aplicável” (transcrição da
entrevista gravada)

A dimensão Conservação é afetada, parcialmente, quando da eliminação das variáveis do
fator Tradição, o qual tem como meta o “respeito e a aceitação dos ideais e costumes da
sociedade” (OLIVEIRA e TAMAYO, 2004, p. 131). O fator Conformidade foi preservado, e
tem como meta o “controle de impulsos e ações que podem violar normas sociais ou
prejudicar os outros” (idem).
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O que podem representar estas alterações na dimensão de Conservação? Que o respeito aos
ideais e costumes da sociedade não vem em primeiro lugar na hierarquia de valores destas
organizações, mas que os impulsos e as ações prejudiciais aos outros são controlados? Por que
o controle destes impulsos seriam importantes? Pertenceriam a uma racionalidade substantiva
ou poderia pertencer a uma racionalidade instrumental, objetivando ganhos para a
organização?

Na figura 9 faz-se uma representação da estrutura bidimensional dos tipos motivacionais de
valores de Schwartz (1992), destacando-se em cada dimensão, a associação dos valores
organizacionais proposta por Oliveira e Tamayo (2004).
AUTOTRANSCENDÊNCIA

Preocupação com
a coletividade
ABERTURA
A
MUDANÇA

CONSERVAÇÃO

Tradição
Autonomia

Conformidade
Bem-estar

Realização

Prestígio
Domínio

AUTOPROMOÇÃO
Fonte: Schwartz (1992)

Figura 9 – Distribuição dos fatores do IPVO (OLIVEIRA, TAMAYO, 2004) nas quatro dimensões bipolares de
Schwartz (1992)
Fonte: elaborado pelo autor, a representação das associações propostas por Oliveira e Tamayo (2004, p. 137)
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Na Tabela 15, as assertivas pertencentes aos 6 fatores finais do EVOTS, são relacionados com
os oito fatores de Oliveira e Tamayo (2004) e as dimensões bipolares de Schwartz (1992.

Tabela 15 – Fatores finais da EVOTS, comparados com as variáveis pertencentes ao IPVO (OLIVEIRA,
TAMAYO, 2004)
Número
do fator

EVOTS - Nome do fator

Qtde de
Origem das variáveis na pesquisa de
variáveis
Oliveira e Tamayo (2004) - IPVO
finais
9
Das 9 variáveis do fator, 5 pertenciam
ao fator “Autonomia” e 4 ao fator
“Realização”

Dimensões bipolares
de Schwaartz (1992)

1

Competência
Organizacional

2

Bem-estar do empregado

7

Das 9 variáveis do fator, 3 pertenciam
ao fator “Bem-estar”, 3 ao fator
“Autonomia” e 1 ao fator “Realização”

3

Preocupação com a
coletividade

5

Todas as 5 variáveis do fator pertenciam Autotranscendência
ao fator “Preocupação com a
coletividade”

4

Respeito à hierarquia e aos
costumes

4

Das 4 variáveis do fator, 2 pertenciam
ao fator “Conformidade”, 1 ao fator
“Tradição” e 1 ao fator “Prestígio
Organizacional”

5

Relações sociais

4

Conservação
Das 4 variáveis, 2 pertenciam ao fator
“Conformidade”, 1 ao fator “Domínio” e
1 ao fator “Preocupação com a
coletividade”

Comportamento adequado
no trabalho
Fonte: elaborado pelo autor

2

As 2 variáveis do fator pertenciam ao
fator “Conformidade”

6

Autopromoção

Abertura a mudança

Conservação

Conservação

Considerando-se que a base para este estudo foi a escala do Inventário de Perfis de Valores
Organizacionais (OLIVEIRA E TAMAYO, 2004), adaptada para o Terceiro Setor, os seis
fatores organizacionais identificados na pesquisa foram relacionados as dimensões bipolares
de Schwartz (1992), tomando-se inicialmente as assertivas presentes em cada um deles e sua
relação com os fatores do IPVO (TABELA 15).

O fator Competência organizacional apresenta um equilíbrio entre as variáveis presentes no
IPVO, as quais por sua vez, estão relacionadas com a dimensão Abertura a mudança e
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Autopromoção, respectivamente. Apesar do número equilibrado de assertivas, a opção do
fator Competência Organizacional na dimensão de Autopromoção fez-se considerando que o
sentido do fator advém da competência do indivíduo e da organização, estando este sentido
muito mais relacionado ao fator Realização, “cuja meta central é o sucesso, através da
demonstração de competência da organização e de seus empregados” (OLIVEIRA E
TAMAYO, 2004, p. 135), que por sua vez é relacionado com a dimensão de Autopromoção.

O fator Bem-estar do empregado é identificado com a dimensão Abertura a mudança por sua
relação com o fator Bem-estar do IPVO, o qual é identificado com esta mesma dimensão, por
indicar a “preocupação da organização em propiciar satisfação ao empregado” e “sua base
teórica são os valores do tipo motivacional Hedonismo” (idem, p. 137).

Todas as variáveis presentes no fator Preocupação com a coletividade da EVOTS,
relacionam-se com o fator com mesmo nome do IPVO, e por esta razão, mante-ve a relação
proposta naquele trabalho, com a dimensão de Autotranscendência.
Os três últimos fatores foram identificados com a dimensão de Conservação de Schwartz
(1992), pois a maioria de suas assertivas está presente nos fatores Conformidade e Tradição
de Oliveira e Tamayo (2004), pertencentes à dimensão de Conservação.
Buscando compreender as possíveis racionalidades presentes nas assertivas finais que
permaneceram após o processo de análise, a seguir são apresentados os fatores, com as suas
respectivas assertivas, associados com as dimensões bipolares de Schwartz (1992).
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5.2

ESCALA DOS VALORES ORGANIZACIONAIS PARA O TERCEIRO SETOR

(EVOTS): ANÁLISE DAS RACIONALIDADES

Quadro 24 - Associação dos seis fatores da EVOTS com a dimensão bipolar Autotranscendência versus
Autopromoção de Schwartz (1992), e suas possíveis racionalidades
AUTOTRANSCENDÊNCIA

X

AUTOPROMOÇÃO

PREOCUPAÇÃO COM A COLETIVIDADE (F3)
03. Para esta organização, todas as pessoas devem ser
tratadas com igualdade. Na visão dela, as pessoas
merecem oportunidades iguais.
02. A sinceridade entre as pessoas é encorajada por
esta organização. Ser verdadeiro com os outros é
importante para ela.
16. Para esta organização, é importante que todas as
pessoas sejam tratadas de maneira justa. É
importante, para ela, respeitar os direitos dos
outros.
15. Esta organização acredita no valor da
honestidade. Ela honra seus compromissos com
pessoas e organizações com as quais se relaciona.
38. Esta organização acredita que a pessoa deve ser
honesta em qualquer situação. Dizer a verdade
faz parte dos princípios desta organização.

COMPETÊNCIA ORGANIZACIONAL (F1)
26.

Esta organização procura aperfeiçoar-se
constantemente. Para ela, o aperfeiçoamento é
uma forma de melhorar a qualidade de seus
produtos e serviços.
13. Esta organização incentiva o sucesso profissional
dos colaboradores . Ela os estimula a
trabalharem de maneira competente.
29. Esta organização valoriza colaboradores que
buscam realização no trabalho. Ela reconhece
quando um colaborador tem objetivos
profissionais.
36. Para esta organização, planejar metas é essencial.
Ela considera a realização das metas uma prova
de sua competência.
08. Esta organização acha que é importante ser
competente. Ela quer demonstrar o quanto é
capaz.
04. Esta organização valoriza a competência. Para
ela, é importante que o colaborador demonstre as
habilidades e os conhecimentos que possui.
20. Nesta organização, é importante que os
colaboradores conheçam bem o trabalho que
fazem. Ela reconhece os colaboradores
competentes.
30. Para esta organização, é importante ser criativa.
Ela gosta de ser original.
23. Esta organização valoriza colaboradores que
busquem novidades. Ela gosta de colaboradores
que procuram se informar a respeito do trabalho.
Legenda: texto destacado com a cor cinza refere-se a associação com a racionalidade substantiva e o texto não
destacado refere-se a associação com a racionalidade instrumental.
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Quadro 25 - Associação dos seis fatores da EVOTS com a dimensão bipolar Abertura a mudança versus
Conservação de Schwartz (1992), e suas possíveis racionalidades
ABERTURA A MUDANÇA
BEM-ESTAR DO EMPREGADO (F2)
32. Esta organização preocupa-se com a qualidade de
vida dos colaboradores. Ela realiza atividades que
contribuem para o bem-estar deles.
47. Esta organização propõe atividades que dão
prazer ao colaborador. Na visão dela, é
importante o colaborador sentir-se satisfeito
consigo mesmo.(corresponde a assertiva VO-48
de Oliveira e Tamayo(2004).
45. Esta organização incentiva o colaborador a ser
criativo. Ela estimula a criação de produtos e
serviços originais. (corresponde a assertiva VO46 de Oliveira e Tamayo (2004))
24. Esta organização gosta de colaboradores que
mostram suas habilidades. Ela procura
desenvolver a competência desses colaboradores.
09. Esta organização oferece oportunidades de
satisfação aos colaboradores. Ela acha importante
que eles tenham prazer no trabalho.
01. Esta organização estimula o colaborador a
enfrentar desafios. Para ela, os desafios tornam o
trabalho do colaborador mais interessante.
40. Esta organização deseja que o colaborador tenha
uma vida profissional variada. Ela valoriza o
colaborador que tem experiências profissionais
diferentes.

X

CONSERVAÇÃO
RESPEITO A HIERARQUIA E AOS COSTUMES
(F4)
28. O respeito à hierarquia faz parte das tradições
desta organização. Para ela, a hierarquia deve ser
respeitada pelos colaboradores .
25. Esta organização tem prestígio na sociedade. Ela
acha importante ser admirada por todos.
46. O comportamento do colaborador, nesta
organização, deve mostrar respeito aos costumes.
Para ela, a tradição deve ser preservada. (V47,
Oliveira e Tamayo)
27. Esta organização acredita que as regras são
importantes. Para ela, os colaboradores deveriam
obedecê-las.
RELAÇÕES SOCIAIS (F5)
41. Nesta organização, as regras de convivência são
consideradas importantes. Para ela, os
colaboradores,
beneficiários
e
outras
organizações deveriam respeitá-las.
42. Esta organização considera a segurança de suas
atividades muito importante. Ela está atenta às
ameaças do ambiente.
44. Esta organização considera a lealdade importante.
Ela é leal às pessoas e organizações próximas
dela.
34. Esta organização acredita que a cortesia é
importante. Para ela, as boas maneiras fazem
parte do relacionamento entre os colaboradores e
as organizações.
COMPORTAMENTO ADEQUADO NO
TRABALHO (F6)

17. Esta organização acha importante ter modelos de
comportamento definidos. Para ela,
os
colaboradores devem ter um jeito correto de se
comportar no trabalho.
11. Para esta organização, é importante que os
colaboradores se comportem de forma educada
no ambiente de trabalho. Ela acredita que as boas
maneiras devem ser praticadas.
Legenda: texto destacado com a cor cinza refere-se a associação com a racionalidade substantiva e o texto não
destacado refere-se a associação com a racionalidade instrumental.
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Quadro 26 – Resumo dos seis fatores da EVOTS e suas possíveis racionalidade e dimensões
Fatores

Nome dos fatores

Possíveis racionalidades

Dimensões

1

Competência organizacional

Instrumental

Autopromoção

2

Bem-estar do empregado

Substantiva

Abertura a mudança

3

Preocupação com a coletividade

Substantiva

Autotranscendência

4

Respeito a hierarquia e aos costumes

Instrumental

Conservação

5

Relações sociais

Ambas

Conservação

6

Comportamento adequado no trabalho

Instrumental

Conservação

Fonte: elaborado pelo autor

Com base nos quadros 24, 25 e 26, observam-se dois fatores associados a uma racionalidade
substantiva, Bem-estar do empregado e Preocupação com a coletividade; dois fatores
associados a uma racionalidade instrumental, Respeito a hierarquia e aos costumes e
Comportamento adequado no trabalho; dois fatores associados tanto a uma racionalidade
instrumental quanto a uma racionalidade substantiva, Competência organizacional e Relações
sociais.

Para a verificação da predominância de uma ou outra racionalidade, levou-se em consideração
o número de assertivas associadas com cada racionalidade e assim das sete assertivas do fator
Bem-estar do empregado, somente uma assertiva foi associada com uma racionalidade
instrumental e todas as assertivas do fator Preocupação com a coletividade foram associadas
com uma racionalidade substantiva.

Quanto aos fatores Respeito a hierarquia e aos costumes e Comportamento adequado no
trabalho, todas as suas assertivas foram associadas com uma racionalidade instrumental. No
fator Competência organizacional, das nove assertivas, cinco foram associadas com uma
racionalidade instrumental e as demais à racionalidade substantiva. No fator Relações sociais,
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de quatro assertivas, duas foram associadas com uma racionalidade instrumental e duas com
uma racionalidade substantiva.

AUTOTRANSCENDENCIA
Preocupação com
a coletividade
(Substantiva)

ABERTURA
A
MUDANÇA

Bem-estar do
empregado
(Substantiva)

Relações
sociais
positivas
(Instrumental e
Substantiva)

CONSERVAÇÃO

Respeito a hierarquia
(Instrumental)

Competência
organizacional

Comportamento
adequado
(Instrumental)

(Instrumental)

AUTOPROMOÇÃO

Figura 10 – distribuição nas dimensões bipolares de Schwartz (1992), dos seis fatores da EVOTS
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5.3 VALORES ORGANIZACIONAIS E ANÁLISE DAS RACIONALIDADES

5.3.1 Organização Alpha

5.3.1.1 Análise descritiva

Observando-se inicialmente as médias para os seis fatores encontrados na pesquisa, verificase que a maior média encontra-se no fator Comportamento adequado no trabalho, o qual está
associado com a dimensão de Conservação, seguido pelo fator Preocupação com a
coletividade, pertencente a dimensão de Autotranscendência (TABELA 16).

Os dois fatores seguintes, Relações sociais e Respeito a hierarquia e aos costumes, pertencem
a dimensão de Conservação e por último, com média abaixo de cinco, encontram-se os fatores
Competência organizacional e Bem-estar do empregado, pertencentes a dimensão de
Autopromoção e Abertura a mudança, respectivamente (TABELA 16).

Considerando as médias dos fatores para a organização, pode-se compreender que a
organização busca modelos de comportamentos considerados adequados no ambiente de
trabalho e prioriza valores que orientam o relacionamento cotidiano. O conjunto dos três
fatores identificados na dimensão de conservação tem uma forte ligação com os valores de
conformidade, os quais “enfatizam a auto-restrição na interação cotidiana, geralmente com
outros próximos ao indivíduo” e “são derivados do requisito de que as inclinações dos
indivíduos que possam romper e prejudicar a delicada interação e funcionamento dos grupos
sejam inibidas” (SCHWARTZ, 2005, p. 26).
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Tabela 16 – Organização Alpha: os fatores da EVOTS e suas médias
Ordem

Fatores identificados na
Médias
pesquisa
Comportamento adequado 5,396
no trabalho(F6)

Dimensões bipolares de
Racionalidades
Schwartz (1992)
conforme EVOTS
Conservação
Instrumental

2o

Preocupação com a
coletividade(F3)

5,169

Autotranscendência

Substantiva

3o

Relações sociais (F5)

5,061

Conservação

Ambas

4o

Respeito à hierarquia e aos 5,045
costumes(F4)

Conservação

Instrumental

5o

Competência
organizacional(F1)

4,881

Autopromoção

Instrumental

6o

Bem-estar do
empregado(F2)

4,523

Abertura a mudança

Substantiva

1o

Fonte: elaborado pelo autor

Quando do cálculo da média, considerando as dimensões bipolares, observa-se que as
dimensões de Autotranscendência e Conservação têm praticamente a mesma média, seguida
por autopromoção com uma diferença de quase 0,50 e por último abertura a mudança, com
uma diferença de 0,36.

A dimensão de Autopromoção é representada pelo fator de Competência organizacional, o
qual pode ser relacionado com o tipo motivacional de Realização, tendo como objetivo o
“sucesso pessoal por meio de demonstração de competência de acordo com padrões sociais”,
sendo a performance competente “necessária para que os indivíduos sobrevivam e para que
grupos e instituições atinjam seus objetivos de forma bem-sucedida” (idem, p. 25).

A dimensão com menor média, Abertura a mudança, é representada pelo fator Bem-estar do
empregado, o qual mantém relação com o fator Bem-estar de Oliveira e Tamayo (2004) em
sua conceituação, mas ao mesmo tempo difere deste, pois as assertivas que permaneceram
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após a análise fatorial referem-se ao bem-estar como um princípio, mas que aparentemente
não se traduz por ações práticas.
Tabela 17 – Organização Alpha: as dimensões da EVOTS e suas médias
Ordem
1o

Dimensões bipolares de
Schwartz (1992)
Autotranscendência

Médias
5,169

2o

Conservação

5,167

3o

Autopromoção

4,683

4o

Abertura a mudança

4,321

Fonte: elaborado pelo autor

Resumindo, com médias iguais e acima de cinco encontram-se as dimensões de
Autotranscendência e Conservação e com média abaixo de cinco, Autopromoção e Abertura a
mudança, sugerindo uma organização com um perfil mais tradicional e focada na
Autotranscendência. O fato das médias de Autopromoção e Abertura a mudança serem
menores, mas não totalmente opostas as duas outras dimensões, sugere a possibilidade de
convívio na organização de valores conceitualmente opostos (TABELA 17).

Outro aspecto importante, é que mesmo sendo iguais as médias das dimensões
Autotranscendência e Conservação, se observada a ordenação da média dos fatores e
relacionando-a com a racionalidade apresentada na EVOTS, a organização Alpha teria em
primeiro lugar um fator com uma racionalidade instrumental, seguido de um fator com
racionalidade substantiva.
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5.3.1.2 Análise de conteúdo

5.3.1.2.1 Fatores do IPVO versus Categorias de racionalidades

As entrevistas foram submetidas a priori a análise de conteúdo categorial, onde a frase
constitui-se na unidade de análise. As categorias consideradas foram a racionalidade
substantiva e instrumental e as dimensões bipolares de Schwartz (1992), de tal forma que cada
frase foi alocada em duas categorias: uma relativa às racionalidades e outra relativa às
dimensões.

Em um segundo momento, o mesmo processo foi realizado, considerando-se os oito fatores
dos valores organizacionais, propostos por Oliveira e Tamayo (2004) em seu Inventário de
Perfis de Valores Organizacionais.
Quadro 27: categorias da análise de conteúdo utilizadas na classificação das frases

Dimensões

Racionalidades
Substantiva
Instrumental
Autotranscendência
Preocupação com a coletividade (F8)
Autopromoção
Realização (F1)
Domínio (F3)
Prestígio organizacional (F6)
Abertura a mudança
Bem-estar (F4)
Autonomia (F7)
Conservação
Conformidade (F2)
Tradição (F5)

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

O Quadro 27 ilustra as categorias da análise de conteúdo utilizadas para a classificação das
frases.
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Observando-se os quadros 28 e 29, parece existir uma relação entre racionalidade substantiva
e Autotranscendência e racionalidade instrumental e Autopromoção, pois somente uma frase
pertencente a dimensão de Autotranscendência não foi identificada com uma racionalidade
substantiva e todas as frases pertencentes a dimensão de autopromoção, foram identificadas
com uma racionalidade instrumental (QUADRO 28).

Na dimensão bipolar Abertura a mudança versus Conservação observam-se frases associadas
a uma racionalidade substantiva e instrumental presentes nas duas dimensões, mas com um
relativo equilíbrio na dimensão Conservação e frases associadas com uma racionalidade
substantiva em maior número na dimensão Abertura a mudança (QUADRO 29)

Quanto a dimensão de Autotranscendência, as frases alocadas, seguindo a proposta de
Oliveira e Tamayo (2004), em Preocupação com a coletividade, único fator de valores
organizacionais pertencentes a esta dimensão, se analisadas à luz de Schwartz, verifica-se que
quase todas as frases dizem respeito ao Universalismo, talvez por serem organizações do
Terceiro Setor, enquanto que para Oliveira e Tamayo (2004) o fator “é composto por valores
que orientam o relacionamento cotidiano com indivíduos próximos e com a comunidade”.

No Universalismo, o objetivo que o define é a “compreensão, agradecimento, tolerância e
proteção do bem-estar de todas as pessoas e da natureza” e os seus valores “são derivados das
necessidades de sobrevivência dos grupos e indivíduos” (SCHWARTZ, 2005, p. 27). Frases
como “ser um trabalho de Deus na construção de um mundo melhor” e “educar a criança e o
jovem, para que tenham uma vida melhor” podem representar o Universalismo.
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Na dimensão de Autopromoção, observa-se, pelo quantidade de frases, a existência de uma
tendência ao tipo motivacional de Domínio, seguido de realização. O tipo motivacional
Domínio “congrega itens relativos ao Poder, cuja meta central é a obtenção de status, controle
sobre pessoas e recursos, bem como à busca de uma posição dominante no mercado”. O tipo
motivacional Realização, com um menor número de frases, “agrega itens que representam
valores cuja meta central é o sucesso, através da demonstração de competência da
organização e de seus empregados” (OLIVEIRA e TAMAYO, 2004, p. 137).

Na dimensão de Abertura a mudança observam-se frases relacionadas a uma racionalidade
substantiva presentes, de forma acentuada, no valor organizacional Bem-estar, e no valor
organizacional Autonomia, de cinco frases, três estariam relacionadas a uma racionalidade
instrumental.

O fator autonomia é definido congregando “itens referentes à busca de

aperfeiçoamento constante do empregado e da organização que se expressa por meio de
competência, curiosidade, criatividade, variedade de experiência e definição de objetivos
profissionais de seus empregados” (OLIVEIRA E TAMAYO, 2004, p. 137).

Na dimensão Conservação observa-se um equilíbrio entre as frases com sentido substantivo
ou instrumental no valor Tradição, enquanto que no valor Conformidade, o maior número de
frases refere-se a uma racionalidade instrumental.
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Quadro 28 - Organização Alpha – Associação das possíveis racionalidades, substantiva e instrumental,
com a dimensão bipolar Autotranscendência versus Autopromoção de Schwartz (1992) e os valores
organizacionais propostos por Oliveira e Tamayo (2004)
AUTOTRANSCENDÊNCIA
PREOCUPAÇÃO COM A COLETIVIDADE (F8)
1) “ser um trabalho de Deus na construção de
um mundo melhor”
2) “tirar as crianças de uma exposição às
drogas e corrupção, reintegração do adulto e
qualidade de vida para o idoso”
3) “educar a criança e o jovem, para que
tenham uma vida melhor”
4) “atender o indivíduo integralmente, segundo
uma visão cristã”
5) “reintegração social de crianças, vítimas de
violência, e sob a guarda do estado”
6) “a organização dispensa colaboradores
envolvidos com maus tratos às crianças,
drogas e bebidas”.
7) “realização de um trabalho social, que seria
do Estado”.
8) “desenvolver projetos que causem impacto
social na comunidade”
9) “criação de cursos profissionalizantes
rápidos, viando a geração de renda para o
indivíduo”.
10) “cuidar do idoso, mas visando a sua
autonomia” .
11) “as comunidades são ouvidas, quando
surgem os problemas”.

X

AUTOPROMOÇÃO
REALIZAÇÃO (F1)
1) “hierarquia baseada na responsabilidade,
competência e papéis definidos”.
2) “eficiência, “fazer mais com menos”, como
critério de avaliação”.
3) “a autonomia é conquistada através da
geração de resultados, na área interna e
externa”.
4) “o colaborador (líder e gestor) tem a
percepção que precisa fazer também
trabalhos dos quais não gosta, para que
possa desenvolver-se na organização”.
5) “para interromper, encerrar um projeto,
depende de cumprimento de algumas metas
fixadas”.
6) “definição dos salários conforme mercado e
recursos alocados nos projetos”.
DOMÍNIO (F3)
7) “incentivo para colaboradores terem contato
com outras organizações, para verem que
“todos têm os seus problemas”.
8) “existência de uma “elite pensante”
(brincadeira entre empregados)”
9) “hierarquia parecida com a hierarquia de
mercado, de organizações lucrativas”
10) “política de descentralização para melhorar
controle”.
11) “os projetos maiores são coordenados pela
gestão central, com especialistas, e os
menores pelos gestores locais”.
12) “a organização aproveita a “onda de
responsabilidade social”, para a captação de
recursos”.
13) “as comunicações sobre a organização são
realizadas em pequenos grupos ou
individualmente”.
14) “diretores de núcleos são chamados
informalmente de “comandantes”.
15) “existência de uma hierarquia operante, com
funções definidas para diretoria, executivos,
gestores”.
16) “projeto decidido na administração central,
mudou somente Quando a comunidade não
o aceitou”.
PRESTÍGIO ORGANIZACIONAL (F6)

17) “ser líder nos trabalhos sociais, através da
qualidade em suas atividades”.
18) busca de liderança, “sendo uma referência”,
das organizações menores.
Legenda: texto destacado com a cor cinza refere-se a associação com a racionalidade substantiva e o texto não
destacado refere-se a associação com a racionalidade instrumental.
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Quadro 29 - Organização Alpha – Associação das possíveis racionalidades, substantiva e instrumental,
com a dimensão bipolar Abertura a mudança versus Conservação de Schwartz (1992) e os valores
organizacionais propostos por Oliveira e Tamayo (2004)
ABERTURA A MUDANÇA
BEM-ESTAR (F4)
1) “busca de um ambiente tranqüilo e a
existência de reuniões, onde os indivíduos
podem expressar-se”.
2) “reuniões de preces coletivas, para os
indivíduos pedirem por seus problemas”.
3) “liberação dos colaboradores para cuidarem
dos seus problemas pessoais”.
4) “a
organização
empresta
recursos
financeiros para os colaboradores”.
5) “organização
de
passeios
de
confraternização com os colaboradores e
seus familiares”.
AUTONOMIA (F7)
6) “a organização recusa projetos propostos
pelo Estado, que não tenham a sua cara”.
7) “as decisões nos núcleos, são tomadas com
as equipes”.
8) “projetos de iniciativa local podem
conquistar
autonomia
em
seu
desenvolvimento, desde que os recursos
sejam levantados pelos proponentes”.
9) “gestores sem autonomia para demitir em
razão das limitações financeiras”.
10) “autonomia para desenvolver um projeto é
conforme recursos alocados , definidos pelos
convênios”.

X

CONSERVAÇÃO
CONFORMIDADE (F2)
1) “o colaborador deve trabalhar com amor”.
2) “ o colaborador deve oferecer um modelo para o
jovem”.
3) “dispensa de colaborador por quebra de
confiança e fidelidade”.
4) “o empregado sente-se obrigado com
compromissos e atividades fora do horário de
trabalho”.
5) “comunicação sobre a organização, depende do
gestor”.
6) “o empregado ideal tem prazer no trabalho,
mesmo com salário atrasado”.
7) “bolsa de estudos para colaboradores que vestem
a camisa”.
8) “na definição de funções, está implícito a
participação em atividades extra expediente,
relacionadas à organização”.
TRADIÇÃO (F5)
9) “incutir valores cristãos, que são essenciais, nos
participantes dos projetos”.
10) “levar para as pessoas uma ética cristã de amor,
fé, honestidade, trabalho”.
11) “o empregado ideal é aquele que veste a camisa,
que tem os olhos brilhantes ao falar da
organização”.
12) “os convênios com o Estado não representam
uma parceria, pois o Estado paga e a organização
executa”.

Legenda: texto destacado com a cor cinza refere-se a associação com a racionalidade substantiva e o texto não
destacado refere-se a associação com a racionalidade instrumental.
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No quadro 30 são apresentados os oito fatores de Oliveira e Tamayo (2004), identificados
com as suas racionalidades com base na análise de conteúdo das frases categorizadas segundo
as entrevistas com os gestores da organização Alpha. Na coluna das “possíveis
racionalidades”, encontram-se em vermelho as racionalidades resultantes da análise de
conteúdo do IPVO.

Com exceção do fator Tradição, todos os demais fatores têm a sua correspondência em
racionalidade, tanto no questionário do IPVO, quanto nas frases da pesquisa, identificadas
com cada fator.

No fator Tradição, enquanto que pelas frases da pesquisa este teria presente as racionalidades
instrumental e substantiva, pelo questionário do IPVO sua racionalidade seria instrumental.
Na pesquisa, as duas frases que foram interpretadas como substantivas tratam dos valores
cristãos e da ética cristã, valores esposados pelo pesquisador. Seria este um viés que precise
ser considerado nas análises?
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Quadro 30 – Organização Alpha - Resumo das frases associadas com as dimensões bipolares de Schwartz
(1992), com os oito fatores de Oliveira e Tamayo (2004) e suas possíveis racionalidades
Fatores
1
Realização

Nome dos fatores

Possíveis racionalidades(*)
Dimensões
Instrumental
Autopromoção
Instrumental

2

Conformidade

Instrumental
Instrumental

Conservação

3

Domínio

Instrumental
Instrumental

Autopromoção

4

Bem-estar

Substantiva
Substantiva

Abertura a mudança

5

Tradição

Ambas
Instrumental

Conservação

6

Prestígio organizacional

Instrumental
Instrumental

Autopromoção

7

Autonomia

Ambas
Ambas

Abertura a mudança

Autotranscendência
Substantiva
Substantiva
(*)Na coluna das “possíveis racionalidades”, encontram-se em vermelho as racionalidades resultantes da análise
de conteúdo do IPVO e em preto as racionalidades das frases das entrevistas.
8

Preocupação com a coletividade

Com base no exposto, e em um número maior de frases associadas a uma racionalidade
instrumental pode-se afirmar que a organização tem tendência para uma racionalidade
instrumental? A busca de resposta para esta questão, levou a uma segunda etapa da análise
de conteúdo, aplicando o quadro de análise aos seis fatores identificados na pesquisa.

5.3.1.2.2 Fatores da EVOTS versus Categorias de racionalidades

As entrevistas submetidas anteriormente a análise de conteúdo categorial, considerando as
racionalidades substantiva e instrumental e as dimensões bipolares de Schwartz (1992), foram
novamente analisadas, considerando-se os seis fatores dos valores organizacionais,
identificados na pesquisa.
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Quadro 31: categorias da análise de conteúdo utilizado na classificação das frases
Racionalidades
Substantiva Instrumental

Dimensões

Autotranscendência
Preocupação com a coletividade (F3)
Autopromoção
Competência organizacional (F1)
Abertura a mudança
Bem-estar do empregado (F2)
Conservação
Respeito à hierarquia e aos costumes (F4)
Relações sociais (5)
Comportamento adequado no trabalho (F6)
Fonte: elaborado pelo autor

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

O Quadro 31 ilustra as categorias da análise de conteúdo utilizadas para a classificação das
frases.

Observando-se os quadros 32 e 33, parece existir uma relação entre racionalidade substantiva
e Autotranscendência e racionalidade instrumental e Autopromoção, pois somente uma frase
pertencente a dimensão de Autotranscendência não foi identificada com uma racionalidade
substantiva e todas as frases pertencentes a dimensão de Autopromoção, foram identificadas
com uma racionalidade instrumental (QUADRO 32).

Observa-se na dimensão de Autopromoção um conjunto com quatro frases, para as quais não
localizou-se na pesquisa um fator correspondente, mas que estariam também relacionadas a
uma racionalidade instrumental.

Na dimensão bipolar Abertura a mudança versus Conservação observam-se frases associadas
a uma racionalidade substantiva e instrumental presentes nas duas dimensões, mas
proporcionalmente em maior número na dimensão de Abertura a mudança (QUADRO 33).
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Destaca-se que das dez frases alocadas na dimensão Abertura a mudança, cinco delas estão
relacionadas com o fator Bem-estar do empregado, com um sentido de racionalidade
substantiva, e cinco frases, para as quais não se identificou um fator correspondente na
pesquisa.

Quadro 32 - Organização Alpha - Associação das possíveis racionalidades, substantiva e instrumental,
com a dimensão bipolar Autotranscendência versus Autopromoção de Schwartz (1992) e os valores
organizacionais, presentes na pesquisa realizada
AUTOTRANSCENDÊNCIA
PREOCUPAÇÃO COM A COLETIVIDADE (F3)
1) “ser um trabalho de Deus na construção de
um mundo melhor”
2) “tirar as crianças de uma exposição às
drogas e corrupção, reintegração do adulto e
qualidade de vida para o idoso”
3) “educar a criança e o jovem, para que
tenham uma vida melhor”
4) “atender o indivíduo integralmente, segundo
uma visão cristã”
5) “reintegração social de crianças, vítimas de
violência, e sob a guarda do estado”
6) “a organização dispensa colaboradores
envolvidos com maus tratos às crianças,
drogas e bebidas”.
7) “realização de um trabalho social, que seria
do Estado”.
8) “desenvolver projetos que causem impacto
social na comunidade”
9) “criação de cursos profissionalizantes
rápidos, viando a geração de renda para o
indivíduo”.
10) “cuidar do idoso, mas visando a sua
autonomia” .
11) “as comunidades são ouvidas, quando
surgem os problemas”.

X

AUTOPROMOÇÃO
COMPETÊNCIA ORGANIZACIONAL (F1)
1) “hierarquia baseada na responsabilidade,
competência e papéis definidos”.
2) “eficiência, “fazer mais com menos”, como
critério de avaliação”.
3) “a autonomia é conquistada através da
geração de resultados, na área interna e
externa”.
4) “o colaborador (líder e gestor) tem a
percepção que precisa fazer também
trabalhos dos quais não gosta, para que
possa desenvolver-se na organização”.
5) “para interromper, encerrar um projeto,
depende de cumprimento de algumas metas
fixadas”.
6) “definição dos salários conforme mercado e
recursos alocados nos projetos”.
FRASES NÃO ASSOCIADAS COM OS
FATORES DA PESQUISA
7) “incentivo para colaboradores terem contato
com outras organizações, para verem que
“todos têm os seus problemas”.
8) “a organização aproveita a ”onda de
responsabilidade social”, para a captação de
recursos”.
9) “ser líder nos trabalhos sociais, através da
qualidade em suas atividades”.
10) busca de liderança, “sendo uma referência”,
das organizações menores.

Legenda: texto destacado com a cor cinza refere-se a associação com a racionalidade substantiva e o texto não
destacado refere-se a associação com a racionalidade instrumental.
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Quadro 33 - Organização Alpha - Associação das possíveis racionalidades, substantiva e instrumental,
com a dimensão bipolar Abertura a mudança versus Conservação de Schwartz (1992) e os valores
organizacionais, presentes na pesquisa realizada
ABERTURA A MUDANÇA
BEM-ESTAR DO EMPREGADO (F2)
1)
2)
3)
4)
5)

“busca de um ambiente tranqüilo e a existência de
reuniões, onde os indivíduos podem expressarse”.
“reuniões de preces coletivas, para os indivíduos
pedirem por seus problemas”.
“liberação dos colaboradores para cuidarem dos
seus problemas pessoais”.
“a organização empresta recursos financeiros
para os colaboradores”.
“organização de passeios de confraternização
com os colaboradores e seus familiares”.

FRASES NÃO ASSOCIADAS COM OS FATORES
DA PESQUISA
6)

“a organização recusa projetos propostos pelo
Estado, que não tenham a sua cara”.
7) “as decisões nos núcleos, são tomadas com as
equipes”.
8) “projetos de iniciativa local podem conquistar
autonomia em seu desenvolvimento, desde que os
recursos sejam levantados pelos proponentes”.
9) “gestores sem autonomia para demitir em razão
das limitações financeiras”.
10) “autonomia para desenvolver um projeto é
conforme recursos alocados , definidos pelos
convênios”.

X

CONSERVAÇÃO
RESPEITO À HIERARQUIA E AOS COSTUMES (F4)
1) “incutir valores cristãos, que são essenciais, nos
participantes dos projetos”.
2) “o empregado ideal é aquele que veste a camisa, que tem
os olhos brilhantes ao falar da organização”.
3) “o empregado sente-se obrigado com compromissos e
atividades fora do horário de trabalho”.
4) “comunicação sobre a organização, depende do
gestor”.
5) “bolsa de estudos para colaboradores que vestem a
camisa”.
6) “na definição de funções, está implícito a participação
em atividades extra expediente, relacionadas à
organização”.
7) “existência de uma “elite pensante” (brincadeira entre
empregados)”
8) “hierarquia parecida com a hierarquia de mercado, de
organizações lucrativas”
9) “política de descentralização para melhorar controle”.
10) “os projetos maiores são coordenados pela gestão
central, com especialistas, e os menores pelos gestores
locais”.
11) “as comunicações sobre a organização são realizadas
em pequenos grupos ou individualmente”.
12) “diretores de núcleos são chamados informalmente de
“comandantes”.
13) “existência de uma hierarquia operante, com funções
definidas para diretoria, executivos, gestores”.
14) “projeto decidido na administração central, mudou
somente Quando a comunidade não o aceitou”.
RELAÇÕES SOCIAIS (F5)
15) “o colaborador deve trabalhar com amor”.
16) “dispensa de colaborador por quebra de confiança e
fidelidade”.
17) “os convênios com o Estado não representam uma
parceria, pois o Estado paga e a organização executa”.
18) “o empregado ideal tem prazer no trabalho, mesmo
com salário atrasado”.
COMPORTAMENTO ADEQUADO NO AMBIENTE DE
TRABALHO (F6)
19) “levar para as pessoas uma ética cristã de amor, fé,
honestidade, trabalho”.
20) “ o colaborador deve oferecer um modelo para o
jovem”.
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No quadro 34 são apresentados os seis fatores da pesquisa, identificados com as suas
racionalidades com base na análise de conteúdo das frases categorizadas segundo as
entrevistas com os gestores da organização Alpha.

Com exceção do fator Comportamento adequado no trabalho, os demais fatores têm
racionalidades similares, tanto no questionário adaptado, quanto nas frases da pesquisa,
identificadas com cada fator.

No fator Comportamento adequado no trabalho, enquanto que pelas frases da pesquisa este
teria presente a racionalidade substantiva, pelo questionário adaptado, sua racionalidade seria
instrumental. Na pesquisa, as duas frases que compõem este fator, foram interpretadas como
substantivas, uma tratando da ética cristã e a outra sobre oferecer um modelo para os jovens, e
ambas com uma conotação de valores religiosos esposados pelo pesquisador.

Quadro 34 – Organização Alpha - Resumo dos seis fatores da EVOTS e suas possíveis racionalidade e
dimensões.
Fatores
Nome dos fatores
1
Competência organizacional

Possíveis racionalidades(*)
Dimensões
Instrumental
Autopromoção
Instrumental

2

Bem-estar do empregado

Substantiva
Substantiva

Abertura a mudança

3

Preocupação com a coletividade

Substantiva
Substantiva

Autotranscendência

4

Respeito à hierarquia e aos costumes

Instrumental
Instrumental

Conservação

5

Relações sociais

Ambas
Ambas

Conservação

6

Comportamento adequado no trabalho

Substantiva
Conservação
Instrumental
(*)Na coluna das “possíveis racionalidades”, encontram-se em vermelho as racionalidades resultantes da análise
de conteúdo da EVOTS e em preto as racionalidades das frases das entrevistas.
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Três fatores estão associadas com uma racionalidade substantiva, dois com uma racionalidade
instrumental e um com ambas associações, o que leva a questionar se efetivamente a
organização Alpha tende a uma racionalidade instrumental, considerando o número de frases
alocadas em cada fator, principalmente no fator Respeito à hierarquia e aos costumes, e as
frases instrumentais sem um fator correspondente.

5.3.1.2.3 Categorias de racionalidades – comparação entre fatores IPVO e EVOTS

Comparando-se os quadros resumos 30 e 34, e elaborando o novo quadro 35, observa-se na
dimensão de Autotranscendência o fator Preocupação com a coletividade, presente nas duas
pesquisa e associado a uma racionalidade substantiva.

Na dimensão de Autopromoção, encontram-se frases associadas a três fatores de Oliveira e
Tamayo (2004) com sentido de uma racionalidade instrumental e segundo a pesquisa, um
fator, também com o sentido de uma racionalidade instrumental.

Na dimensão de Abertura a mudança, as frases à luz de Oliveira e Tamayo (2004) estão
associadas a dois fatores, o de Bem-estar com sentido de uma racionalidade substantiva,
segundo as frases, e Autonomia, com ambas as racionalidades. Pela pesquisa, encontra-se o
fator Bem-estar do empregado, com sentido de uma racionalidade substantiva.

Na dimensão Conservação, as frases à luz de Oliveira e Tamayo (2004) estão associadas com
o fator Conformidade, com sentido de uma racionalidade instrumental e com o fator Tradição,
com sentido de uma racionalidade instrumental e substantiva. Pelos fatores da pesquisa
encontra-se tem-se o fator Respeito à hierarquia e aos costumes com sentido de uma
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racionalidade instrumental, o fator Comportamento adequado no trabalho com sentido de uma
racionalidade substantiva e o fator Relações sociais com sentido de ambas racionalidades.

Ainda que preliminarmente, considerando os fatores de ambas as pesquisas, verifica-se que
seis fatores estão associados a uma racionalidade instrumental, cinco fatores a uma
racionalidade substantiva e três fatores com ambas racionalidades. Deve-se considerar
também a existência de nove frases não identificadas com os fatores da pesquisa e que destas
frases, sete têm o sentido de uma racionalidade instrumental.

Quadro 35 – Organização Alpha - Resumo dos quadro 30 e 34 referente aos fatores do IPVO, das EVOTS
e as dimensões bipolares de Schwartz (1992)
Frases analisadas com fatores IPVO
Fatores do IPVO
Possíveis
Racionalidades(*)
Preocupação com a Substantiva
coletividade
Substantiva
Realização

Instrumental
Instrumental

Domínio

Instrumental
Instrumental

Prestígio

Instrumental
Instrumental

Bem-estar

Substantiva
Substantiva

Autonomia

Ambas
Ambas

Conformidade

Instrumental
Instrumental

Tradição

Ambas
Instrumental

Frases analisadas com fatores da EVOTS
Fatores da pesquisa
Possíveis
racionalidades(**)
Autotranscendência Preocupação com a Substantiva
coletividade
Substantiva
Dimensões

Autopromoção

Competência
Organizacional

Abertura a mudança Bem-estar do
empregado

Conservação

Instrumental
Instrumental

Substantiva
Substantiva

Respeito a hierarquia Instrumental
Instrumental
Relações sociais

Ambas
Ambas

Comportamento
Substantiva
adequado
Instrumental
(*)Na coluna das “possíveis racionalidades”, encontram-se em vermelho as racionalidades resultantes da análise
de conteúdo do IPVO, e em preto as racionalidades das frases das entrevistas.
(**)Na coluna das “possíveis racionalidades”, encontram-se em vermelho as racionalidades resultantes da
análise de conteúdo da EVOTS, e em preto as racionalidades das frases das entrevistas.
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A análise de conteúdo das frases, desenvolvida até o quadro 35, parece revelar aspectos e
indícios de racionalidades que não foram possíveis de serem capturadas pela aplicação
inteiramente quantitativa.

A revelação de racionalidades diferentes, mediante a análise de conteúdo, ocorre na dimensão
Conservação, tanto nas frases com os fatores do IPVO, no fator Tradição, quanto nas frases
com o assertivas da pesquisa, no fator Comportamento adequado no trabalho. Poderiam
existir nas organizações do Terceiro Setor aspectos de racionalidade na dimensão de
Conservação, os quais diferem das organizações privadas?

5.3.1.2.4 Análise das racionalidades e os problemas fundamentais da organizações

Partindo-se da matriz de análise apresentada no referencial teórico no tópico 2.4.3, a qual
integra a abordagem de Tamayo (1996) sobre os três problemas fundamentais de toda
organização, e o trabalho de Serva (1997) sobre os processos organizacionais e os elementos
constitutivos das racionalidades, tomou-se as frases das entrevistas, identificadas
anteriormente como associadas com as racionalidades substantivas e instrumentais,
verificando a sua distribuição em cada quadro do modelo. O resultado desta distribuição é
apresentado nas tabelas 18, 19, 20, 21, 22, 23.

Observa-se na primeira matriz analítica (TABELA18), que de um total de 56 frases de análise
da organização Alpha, 22 frases estão relacionadas com uma racionalidade substantiva e 34
com uma racionalidade instrumental.
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As frases substantivas à luz das três funções de valores propostas por Tamayo (1996),
representam uma predominância de 19 frases na primeira função de valores, Relação do
indivíduo com a organização, e um significativo vazio nas duas outras funções de valores.
De forma diferente, na dimensão instrumental, parece ocorrer um equilíbrio entre a função
Relação do indivíduo com a organização e estrutura para garantir o funcionamento,
com 15 e 15 frases respectivamente . Ainda na dimensão instrumental, na função Relação
com o meio ambiente, aparecem designadas três frases.

O que pode representar esta distribuição? Primeiramente que a racionalidade substantiva
parece manifestar mais claramente nas relações do indivíduo com a organização, entendido
aqui o indivíduo como um colaborador. Olhando os processos organizacionais que compõem
esta função de valor, as frases aparecem pela ordem nos Objetivos, com dez frases, no RH,
com seis frases e na Comunicação com três frases.

Na dimensão instrumental, com um maior número de frases, na primeira função de valores, as
frases aparecem em primeiro lugar no processo RH, com oito frases, nos Objetivos com cinco
frases, e Comunicação com três frases Comunicação, sugerindo que a racionalidade
substantiva da organização Alpha parece manifestar-se mais em seus objetivos e que a
racionalidade instrumental parece manifestar-se mais em suas prática.

Ainda na dimensão instrumental, na segunda função de valores, ocorre uma concentração de
seis frases em Hierarquia e normas e para os demais processos, uma distribuição de três frases
para cada um. Na função Relação com o meio ambiente, aparecem 4 frases.
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Inspirada nas categorias do pressuposto e do subentendido, da análise do discurso, passou-se à
análise das entrevistas, tendo como referência autores como Maingueneau (1996), Orlandi
(2005) e Alves (2005), buscando esclarecer e compreender a atuação da organização,
orientada pelas dimensões de valores e racionalidades.
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Tabela 18 Organização Alpha – Matriz analítica: relação do indivíduo com a organização e racionalidade substantiva
PROCESSOS

RELAÇÃO DO INDIVÍDUO
COM A ORGANIZAÇÃO

OBJETIVOS

COMUNICAÇÃO
E RELAÇÕES
INTERPESSOAIS

RH

SOMA

ENTENDIMENTO

JULGAMENTO ÉTICO

CAT1) incutir valores
cristãos que são
essenciais, nos
participantes dos projetos
CAT2) ser um “trabalho
de Deus” na construção
de um mundo melhor
CAT3) levar para as
pessoas uma ética cristã
de amor, fé, honestidade,
trabalho.

CAT4) “tirar as crianças
de uma exposição às
drogas e corrupção,
reintegração do adulto e
qualidade de vida para o
idoso”

(3)
(1)
CAT11) busca de um
ambiente tranqüilo e a
existência de reuniões,
onde os indivíduos
podem expressar-se.
CAT12) “organização de
passeios de
confraternização com os
colaboradores e seus
familiares”
(2)
CAT14) “liberação dos
CAT15) o colaborador
colaboradores para
deve trabalhar com amor
cuidarem dos seus
CAT16) o colaborador
problemas pessoais”
deve oferecer um modelo
para o jovem.
CAT17) “ a organização
dispensa colaboradores
envolvidos com maus
tratos às crianças, drogas
e bebidas”
(1)
(3)
(6)

(4)

Fonte: elaborada pelo autor com base em Tamayo (1996) e Serva (1997).

RACIONALIDADE SUBSTANTIVA
VALORES
AUTO-REALIZAÇÃO
AUTONOMIA
EMANCIPATÓRIOS
CAT5) educar a criança
CAT9) cuidar do idoso,
e o jovem, para que
mas visando a sua
tenham uma vida melhor.
autonomia.
CAT6) atender o
CAT10) criação de
indivíduo integralmente, cursos profissionalizantes
segundo uma visão cristã rápidos, viando a geração
CAT7) “reintegração
de renda para o indivíduo
social de crianças,
vítimas de violência, e
sob a guarda do estado”.
CAT8) “desenvolver
projetos que causem
impacto social na
comunidade”
(4)
(2)
CAT13) reuniões com
preces coletivas, para os
indivíduos pedirem por
seus problemas

AUTENTICIDADE

(10)

(3)

(1)

(1)

SOMA

CAT18) a organização
empresta recursos
financeiros para os
colaboradores.

CAT19) dispensa de
colaborador por quebra
de confiança e fidelidade.

(1)

(1)

(5)

(2)

(1)

(6)
(19)
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Tabela 19 - Organização Alpha – Matriz analítica: estrutura para garantir o funcionamento e racionalidade substantiva

ESTRUTURA PARA GARANTIR O
FUNCIONAMENTO

PROCESSOS
ENTENDIMENTO

JULGAMENTO ÉTICO

RACIONALIDADE SUBSTANTIVA
VALORES
AUTO-REALIZAÇÃO
EMANCIPATÓRIOS

SOMA
AUTONOMIA

AUTENTICIDADE

HIERARQUIA E
NORMAS

CONTROLE
DIVISÃO DO
TRABALHO
TOMADA DE
DECISÃO
SOMA

CAT20) as decisões
acontecem nas equipes.
(1)

(1)

(1)

(1)

Fonte: elaborada pelo autor com base em Tamayo (1996) e Serva (1997)

RELAÇÃO COM MEIO

Tabela 20 - Organização Alpha – Matriz analítica: relação com o meio ambiente e racionalidade substantiva
PROCESSOS
ENTENDIMENTO

AÇÃO SOCIAL E
RELAÇÕES
AMBIENTAIS

SOMA

JULGAMENTO ÉTICO

RACIONALIDADE SUBSTANTIVA
VALORES
AUTO-REALIZAÇÃO
EMANCIPATÓRIOS

SOMA
AUTONOMIA

AUTENTICIDADE

CAT21) realização de
um trabalho social, que
seria do Estado

CAT22) a organização
recusa projetos propostos
pelo Estado, que não
tenham a sua cara.

(1)

(1)

(2)

(1)

(1)

(2)

Fonte: elaborada pelo autor com base em Tamayo (1996) e Serva (1997)
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Tabela 21 - Organização Alpha – Matriz analítica: relação do indivíduo com a organização e racionalidade instrumental
RACIONALIDADE INSTRUMENTAL
SOMA
FINS

DESEMPENHO

RELAÇÃO DO INDIVÍDUO COM A ORGANIZAÇÃO

OBJETIVOS

COMUNICAÇÃO E
RELAÇÕES
INTERPESSOAIS

RH

CAT27) “o
empregado sente-se
obrigado com
compromissos e
atividades fora do
horário de trabalho”
(1)
CAT30) “o
empregado ideal tem
prazer no trabalho,
mesmo com salário
atrasado”
CAT31) “o
empregado ideal é
aquele que veste a
camisa, que tem os
olhos brilhantes ao
falar da organização”

ESTRATÉGIA
INTERPESSOAL
CAT23) “ser
referência para
organizações
menores” (referência
do que e para que?)
(1)
CAT28) “as
comunicações sobre a
organização são
realizadas em
pequenos grupos ou
individualmente”
(1)

(2)
SOMA

(3)

(2)

Fonte: elaborada pelo autor com base em Tamayo (1996) e Serva (1997).

UTILIDADE

RENTABILIDADE

CÁLCULO

CAT24)
“desenvolvimen
to de cursos de
formação, mais
rápidos”
(1)

MAXIMIZAÇÃO
RECURSOS
CAT25) “ser
eficiente, fazendo
mais com menos”
(sacrifício do
colaborador?)
(1)

ÊXITO,
RESULTADOS
CAT26) “ser líder nos
trabalhos sociais,
através da qualidade
em suas atividades”
(1)

(4)

CAT29)
“comunicação sempre
sobre trabalho,
dependendo do
gestor”
(1)
CAT32) “definição
dos salários conforme
mercado e recursos
alocados nos
projetos”

(3)
CAT33) “bolsa de
estudos para
colaboradores que
vestem a camisa”

(1)

(1)

(2)

(2)

CAT34) “colaborador CAT37) “na definição
deve estar bem, para
de funções, está
implícito a
estar bem na
participação em
organização”
CAT35) “gestores
atividades extra
sem autonomia para
expediente,
relacionadas à
demitir em razão das
organização”
limitações
financeiras”
CAT36) “incentivo
para colaboradores
terem contato com
outras organizações,
para verem que
“todos têm os seus
problemas”
(3)
(1)
(3)

(2)

(8)
(1)

(15)
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Tabela 22 - Organização Alpha – Matriz analítica: estrutura para garantir o funcionamento e racionalidade instrumental
FINS

DESEMPENHO
CAT38) “hierarquia
baseada na
responsabilidade,
competência e papéis
definidos”

ESTRUTURA PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO

HIERARQUIA
E NORMAS

(1)
CAT44) “política de
descentralização para
melhorar controle”

CONTROLE

SOMA

(2)

(1)
CAT48) “os projetos
maiores são
coordenados pela
gestão central, com
especialistas, e os
menores pelos
gestores locais”
(1)

CAT50) “para
interromper, encerrar
um projeto, depende
de cumprimento de
algumas metas
fixadas”

CAT51) “projeto
decidido na
administração central,
mudou somente
quando a comunidade
não o aceitou”

(1)

(1)

(1)

(3)

CÁLCULO

MAXIMIZAÇÃO
RECURSOS
CAT41) “hierarquia
personificada nos
gestores principais,
tais como executivo,
rh, finanças”
CAT42) “existência
de uma hierarquia
operante, com
funções definidas
para diretoria,
executivos, gestores”
(2)

CAT45) “eficiência,
“fazer mais com
menos”, como critério
de avaliação”

(1)
CAT47) “o
colaborador (líder e
gestor) tem a
percepção que precisa
fazer também
trabalhos dos quais
não gosta, para que
possa desenvolver-se
na organização”
(1)

DIVISÃO DO
TRABALHO

TOMADA DE
DECISÃO

RACIONALIDADE INSTRUMENTAL
ESTRATÉGIA
UTILIDADE
RENTABILIDADE
INTERPESSOAL
CAT39) “existência
de uma “elite
pensante”
(brincadeira entre
empregados)”
CAT40) “diretores de
núcleos são chamados
informalmente de
“comandantes”

(3)

Fonte: elaborado pelo autor com base em Tamayo (1996) e Serva (1997)

(2)

ÊXITO,
RESULTADOS
CAT43) “hierarquia
parecida com a
hierarquia de
mercado, de
organizações
lucrativas”

SOMA

(1)
CAT46) “a autonomia
é conquistada através
da geração de
resultados, na área
interna e externa”
(1)

(6)

(3)

CAT49) “autonomia
para desenvolver um
projeto é conforme
recursos alocados ,
definidos pelos
convênios”

(1)
CAT52) “projetos de
iniciativa local podem
conquistar autonomia
em seu
desenvolvimento,
desde que os recursos
sejam levantados
pelos proponentes”
(1)
(4)

(3)

(3)
(2)

(15)
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Tabela 23 - Organização Alpha – Matriz analítica: relação com o meio ambiente e racionalidade instrumental
RACIONALIDADE INSTRUMENTAL
SOMA

RELAÇÃO COM MEIO
AMBIENTE

FINS
CAT53) “a
organização aproveita
a “onda de
responsabilidade
AÇÃO
social”, para a
SOCIAL E
captação de recursos”
RELAÇÕES
CAT54) “as
AMBIENTAIS
comunidades são
ouvidas, quando
surgem os problemas”
(2)
SOMA

(2)

DESEMPENHO

ESTRATÉGIA
INTERPESSOAL
CAT55) “busca de
liderança, “sendo uma
referência”, das
organizações
menores”

UTILIDADE

RENTABILIDADE

CÁLCULO

MAXIMIZAÇÃO
RECURSOS

ÊXITO,
RESULTADOS

CAT56) “os
convênios com o
Estado não
representam uma
parceria, pois o
Estado paga e a
organização executa”

(1)

(1)

(4)

(1)

(1)

(4)

Fonte: elaborado pelo autor com base em Tamayo (1996) e Serva (1997)
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5.3.1.3 Análise dos pressupostos e dos subentendidos

As análises até realizadas, sugerem que a organização Alpha tende para uma racionalidade
instrumental em seus objetivos e ações, embora algumas delas sejam aparentemente
contempladas por uma racionalidade substantiva. Seria efetivamente esta organização
orientada para uma racionalidade instrumental?

Poderia a Análise do Discurso, nas categorias dos pressupostos e dos subentendidos
(MAINGUENEAU, 1996, GODOI 2005a, 2005b, ALVES, 2005, ORLANDI, 2005),
aplicadas às entrevistas realizadas com os gestores, ajudar-nos na melhor compreensão da
possíveis racionalidades presentes na organização?

Conforme exposto na metodologia, considerando a complexidade da Análise do Discurso e
ser este nosso primeiro trabalho tratando de empregá-la, optou-se aqui por uma análise
inspirada na Análise de do Discurso, nas categorias do pressuposto e do subentendido.

Identificadas pela Análise de Conteúdo as falas inicialmente associadas com uma
racionalidade substantiva, buscamos compreender os possíveis discursos presentes,
procedendo para cada fala uma análise dos pressupostos e subentendidos. O resultado deste
trabalho inicial por ser visto de uma forma mais completa nos APÊNDICE O, tratando das
falas substantivas, e do APÊNDICE P, tratando das falas instrumentais.

Os pressupostos e subentendidos que encontrados confirmam os resultados anteriores?
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Apresentamos a seguir os resultados desta reflexão, considerando primeiro as falas entendidas
como substantivas da dimensão de Autotranscendência, seguida da dimensão de Abertura a
mudança e por último da dimensão de Conservação.

Na primeira dimensão, Autotranscendência, encontramos falas como “ser um trabalho de
Deus” (CAT2) e “atender o indivíduo segundo uma ética cristã” (CAT6), que revelam a opção
da organização pela religião cristã. Ainda que tenha uma origem na denominação Protestante,
o destaque aqui está no Cristianismo, pois nas entrevistas e nas visitas realizadas observamos
que existem colaboradores na liderança da organização que são católicos. Existem
naturalmente outras falas que revelam as convicções protestantes, como a que cita a
“realização de um trabalho social, que seria do Estado” (CAT21), abordando uma doutrina
cara ao Protestantismo, que é a separação da Igreja e do Estado.

O que significa para uma organização social ser um “trabalho de Deus na construção de um
mundo melhor” (CAT2)? Naturalmente que o desejo de construção de um mundo melhor traz
consigo uma racionalidade substantiva, pois este mundo será melhor para todos aqueles que
vivem nele, revelando uma benevolência e universalismo com todas as pessoas. Podemos ter
pessoas que questionem a proposta de um mundo melhor oferecida pelo Cristianismo, seja em
função dos erros históricos do Cristianismo, seja em função de posições morais com as quais
o Cristianismo não concorda, seja por opção política, mas a compreensão aqui, face ao
exposto na entrevistas, é de um mundo onde exista “respeito ao próximo, reconhecimento da
suas potencialidades, a valorização da vida em sociedade, o crescimento individual e pessoal
de cada cidadão” (entrevistado 2).
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O que pode existir de instrumental nesta fala? Ora, ainda que admitamos a possibilidade de
existência de uma racionalidade substantiva na fala, sem dúvida, parece-nos existir uma
racionalidade instrumental envolvida, pois de fato a organização quer fazer a vontade de
Deus, ajudando-o de certa forma, em seu objetivo de construção de um mundo melhor.
Pensando de uma outra forma, ela faz a vontade de Deus, realizando o trabalho social,
auxiliando os necessitados, tirando as crianças das drogas (CAT4), educando-a, propiciando a
prática de esporte, reintegrando a criança que sofre violência (CAT7) e punindo com a
dispensa, colaboradores que envolvidos com maus tratos as pessoas, drogas e bebidas
(CAT17).

Dependendo de quem observa a fala, pode-se argumentar que os indivíduos que compõem a
organização realizam o seu trabalho social com vistas a garantir a entrada no céu, mas tal
interpretação não faria sentido se considerarmos a doutrina da salvação pela graça do
Protestantismo Calvinista, seguida pelos principais gestores da organização, para a qual, o
homem nada poder fazer para ganhar o céu, pois ele o recebe somente em Cristo. Ou de fato
os indivíduos conhecem estas regras do jogo, mas tentam incluir novas regras? Mesmo que
consideremos o sentido da ação coerente com a doutrina citada, ainda assim, o subentendido
assume um sentido instrumental, pois o que está em jogo é a vontade de Deus, não a
necessidade pura e simples da pessoa necessitada.

As ações sociais citadas são em si substantivas, incluindo também a proteção aos idosos
(CAT9), além dos jovens, pois pelo senso comum, ninguém faria apologia das drogas, da
violência, do abuso das crianças, do desrespeito ao idoso e sem dúvida as organizações do
Terceiro Setor têm ajudado a construir ou tentar construir um mundo melhor, seja qual for a
sua matiz religiosa ou política, mas aqui, o que se busca é compreender se estas ações são
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efetivamente substantivas, independentemente do resultado, ou instrumentais, como
condições ou meios para alcançar-se um fim.

A organização Alpha apresenta como um dos seus objetivos a “criação de cursos
profissionalizantes rápidos, visando a geração de renda para o indivíduo” (CAT10) e deseja
que estes “projetos causem impacto social na comunidade” onde são desenvolvidos. A
primeira vista são ações substantivas pois parecem promover o bem-estar da comunidade,
melhorando a geração de renda das famílias e impactando, acredita-se, positivamente a
comunidade. Mas, por que estes cursos profissionalizantes, rápidos, foram criados? O
entrevistado 2 esclarece que inicialmente eles ofereciam à comunidade um curso visando a
formação de torneiros mecânicos, mas era um curso caro, sem procura pela comunidade, e
sem impacto na comunidade.

Considerando o desgaste para a organização de um curso sem aceitação pela comunidade, esta
resolveu buscar outros cursos que atendessem o que a comunidade “pedia”, implantando
cursos como de telemarketing e informática, mas somente o fez pela não participação da
comunidade nos outros cursos. Pelo que foi possível entendermos nas entrevistas, não existiu
nenhum planejamento anterior levantando as necessidades da comunidade, mas implantado na
comunidade, não proposto, aquilo que acreditava ser o melhor. Assim, esta ação inicialmente
substantiva, passamos a vê-la como instrumental, após a consideração do subentendido.

Um outra situação similar a esta, mas na área cultural, foi narrada pelo mesmo entrevistado. A
organização levou para uma determinada região da cidade um projeto relacionado à música,
mas música clássica, pois em outra região havia sido um sucesso (CAT51). Apesar do sucesso
anterior, na nova região foi um fracasso, não existindo qualquer interesse pela comunidade, e
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a razão era que o movimento musical hip-hop era forte na região e que existia uma
preferência por por outro estilo musical, o pagode. Como no caso dos cursos
profissionalizantes, após a não aceitação, a organização buscou formatar um projeto musical,
respeitando as características da região.

A questão do impacto está inserida nesta problemática dos cursos ou projetos que não
respeitam o perfil ou as necessidades, pois a primeira vista é um objetivo com um
racionalidade substantiva, ou influenciado por uma racionalidade substantiva, por ter um
impacto social para a comunidade, mas o que nos parece é que o impacto é importante pelo
prestígio que pode trazer para a organização. A visão aqui é uma visão crítica, buscando os
sentidos ocultos nas entrevistas, e assim, apesar de reconhecermos o impacto social, o
impacto buscado pela organização talvez seja outro.

A idéia exposta é reforçada, quando o entrevistado 2 afirma que “hoje você não pode pensar
em desenvolver um projeto social sem pensar em envolver a população local” (grifo nosso),
revelando um perfil assistencialista de uma organização com mais de 70 anos, e que está
tentando mudar, participando de fóruns sociais, congressos, eventos. Por que mudar? O
entrevistado esclarece que é uma tônica a partir do ano 2000, pois perceberam que poderiam
ousar mais e “ser uma referência” para outras organizações. A ousadia aqui é relacionada à
competência, à liderança, ao prestígio, ao poder.

A análise descritiva revelou-nos, conforme já foi dito em itens anteriores, que na organização
Alpha, em primeiro lugar de importância está a dimensão de Autotranscendência, seguida da
dimensão de Conservação, composta esta por valores organizacionais relacionados a um
comportamento adequado no trabalho, ao respeito à hierarquia e à relações sociais.
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Aqui, na análise dos pressupostos e subentendidos da dimensão de Abertura à mudança,
parece-nos que esta dimensão conservadora da organização Alpha acaba permeando também
ações e objetivos inicialmente substantivos, tais como a “busca de um ambiente tranqüilo”
(CAT1), a “organização de passeios de confraternização” (CAT12), “liberação dos
colaboradores para cuidarem de problemas pessoais” (CAT14) e mesmo “reuniões de preces
coletivas, para os indivíduos pedirem por seus problemas” (CAT1).

O que podemos ver de elo entre estas falas? Na verdade, parece-nos, que o objetivo primeiro
da organização é a busca e construção de um ambiente tranqüilo para que as pessoas possam
produzir, mas este ambiente tranqüilo pode não sê-lo para o colaborador, pois nele parece
existir um forte controle envolvido. Como exemplo podemos citar posturas corporais e falas
de colaboradores, e quando aplicamos os questionários em campo, um deles chamou-nos a
atenção de uma forma especial, conforme expomos a seguir.

A aplicação do questionário estava sendo realizada em uma sala confortável, arejada, sem a
incidência direta do sol, com uma grande mesa para várias pessoas escreverem
confortavelmente e procuramos orientar sobre o questionário, mas ficando fora da sala, para
deixá-los mais a vontade e ao mesmo tempo tendo controle para que os gestores não
estivessem presentes inibindo-os.

Neste ambiente, na medida que cada área liberava os colaboradores para participarem da
pesquisa, explicávamos a pesquisa para todos, saímos da sala, avisando que no final iriam
receber uma caneta como agradecimento pela participação. Em um dos grupos estava um
senhor, um pouco mais nervoso e suando muito. Ao término das explicações pediu se poderia

208

responder o questionário em sua área de trabalho, e mesmo com as explicações que ali seria
mais confortável, optou por sair e depois de muito demorar, retornou com somente algumas
questões respondidas. Como a pesquisa continha dois questionários com mais de 40 assertivas
para serem respondidas, era comum o esquecimento de algumas assertivas, não tantas como
neste caso.

Após ouvir as nossas ponderações, disse-nos que iria completá-las, não ali, e foi embora
levando o questionário e não retornando mais. Naturalmente que o exemplo marcou-nos pela
riqueza de interpretações possíveis, mas no geral os colaboradores transmitiam uma postura
mais insegura, desconfiada e pediam algumas vezes, ainda que indiretamente, esclarecimentos
sobre como os questionários seriam usados. Após os nossos esclarecimentos e pedidos para
não escreverem os seus nomes e utilizarem somente a marcação com um “x”, aparentavam
calma e respondiam, algumas vezes fazendo brincadeiras entre eles, tais como não “colar” do
questionário do amigo.

Neste contexto, acreditamos que as ações tomadas pela organização para o bem-estar do
colaborador, visam de fato o “seu” ambiente tranqüilo. Como algumas organizações
confessionais fazem, sejam católicas, espíritas ou protestantes, a organização Alpha inicia
suas atividades, pelo menos em um dos projetos na cidade de São Paulo, com preces coletivas
onde os indivíduos apresentam os seus pedidos (CAT13). Em uma grande cidade, com sua
dinâmica individualista e estressante, esta possibilidade de pedir por problemas pessoais,
identificando-se com outras pessoas, muitas vezes com os mesmos problemas, pode trazer
para a pessoa calma interior, sabendo que não está sozinho e que pelo menos alguém está
ouvindo os seus pedidos, mesmo que seja somente Deus...
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Para a organização, que planeja este tempo de preces em dez minutos, o ganho está em um
colaborador mais desligado dos seus problemas e mais focado em suas responsabilidades e
esta, aos nossos olhos, parece ser sua motivação maior, inclusive porque o tempo disponível
é o mínimo necessário de dez minutos.

Na busca deste ambiente tranqüilo, também o colaborador é liberado para cuidar dos seus
problemas mais sérios (CAT14) ou recebe empréstimos da organização (CAT18), em parte
devido atrasos no pagamento dos salários, e passeios de confraternização são organizados
(CAT12) para que, nas palavras dos próprios entrevistados, possam o colaborador “estar
melhor no trabalho” (CAT18), pois estando bem fora, pode-se tê-lo melhor na organização
(CAT34).

Entendemos que esta busca de um ambiente tranqüilo pode estar refletida também no
processo de decisão, em um outra unidade, onde o gestor, entrevistado 1, explica que não
decide nada sozinho, mas com a sua equipe (CAT20). Por esta fala chamou a atenção? Por
que a pesquisa de campo, questionários e entrevistas, indicou que a organização atua com
uma hierarquia muito forte, com os gestores de projetos sendo chamados informalmente de
“comandantes” (CAT40) e os gestores da administração central, em tom de brincadeira, de
“uma elite pensante” (CAT39). Neste contexto, o que levaria um gestor a compartilharem o
seu processo de decisão? Acreditamos que poderia ser o desejo de conciliação, integração,
fazendo com que sua equipe entenda que está participando das decisões, e desta forma,
conseguindo uma maior adesão. Devemos lembrar que mesmo existindo uma forte hierarquia,
busca-se também na organização um ambiente fraterno, sem intrigas (CAT11).
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Em sua relação com o meio ambiente, a organização Alpha tem buscado autonomia,
independência, ainda que boa parte dos seus recursos seja oriunda dos convênios com o
Estado. Ela realiza ações sociais que seriam do Estado (CAT21), reconhece isto também
como uma imposição onde o “Estado paga e ela executa” (CAT56), mas ao mesmo tempo
“recusa projetos que não tenham a sua cara” (CAT22) por terem maior poder de negociação
depois de tantos anos realizando o trabalho social, e também por acreditarem que sozinhos
talvez possam fazer um trabalho melhor, mais alinhado com os objetivos da organização
(CAT56).

A ultima dimensão para ser analisada é de Conservação, e nesta organização Alpha chama a
atenção pela presença de um grande número de falas com sentido instrumental, e as poucas
falas substantivas presentes na dimensão, tratando do trabalho do colaborador (CAT15,
CAT16) e dos valores e de uma ética cristã (CAT1, CAT3), parecem trazer consigo uma
certa instrumentalidade.

Sobre o trabalho do colaborador, este deve “trabalhar com amor” (CAT15), oferecendo “um
modelo para o jovem” (CAT19), ainda que exposto, pela sua própria origem mais simples, de
uma forma mais dura, ou mesmo cruel, às drogas, à violência descontrolada das periferias
urbanas. Naturalmente não se espera que uma organização que trabalha com crianças, jovens
e idosos seja complacente com desvios morais de seus colaboradores, mas caso não seja
desenvolvido, também com o colaborador, um trabalho de suporte social, a pressão pela busca
de um modelo para os jovens pode ser muito grande.

Quanto ao “trabalhar com amor” (CAT15), talvez seja o sonho de toda organização, do
Terceiro Setor ou não, adquirir, pagar e ter não somente o trabalho do indivíduo mas as suas
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próprias emoções, a sua “alma”, dando-lhe assim um controle completo sobre este fator de
produção, que é a mão-de-obra. Seria disto que estamos falando aqui? Não seria, de uma
forma mais substantiva, mais humanitária, de um “trabalhar com amor” ao próximo, ao ser
humano, às comunidades carentes? Do que podemos estar falando?

A resposta talvez esteja no desenrolar da entrevista, quando o entrevistado 1 tenta explicar o
que é trabalhar com amor, e não somente na organização Alpha, mas sim em todo trabalho
social, pois para ela, “todo mundo sabe que no trabalho social, ninguém fica milionário”
(grifo nosso). Ora, aqui, parece-nos, que o “trabalhar com amor”, mesmo que seja um amor ao
próximo, é um requisito, uma exigência da organização para o indivíduo, por não existir uma
devida compensação financeira. Abrimos um pequeno parêntesis aqui, esclarecendo o
destaque para parte da fala, “ninguém fica milionário”, pois o normal seria dizer, no
máximo, ninguém fica rico.

O que isto representa, ainda que seja um parêntesis? As entrevistas com as duas organizações
revelaram que a opção de trabalho em organizações do Terceiro Setor, passa a ser uma opção
válida, considerando o crescimento do setor e o fato deste empregar hoje mais do que o
governo federal e com uma média de salários não muito distante da média do mercado (IBGE,
2004). Aqui fechamos o parêntesis.

Outro aspecto que se destaca na dimensão de Conservação, relaciona-se ao seu desejo de
“incutir valores cristãos nos participantes dos projetos” (CAT1) e de “levar para as pessoas
uma ética cristã de amor, fé, honestidade, trabalho” (CAT3).
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Conforme falamos anteriormente, quando nos propusemos a uma análise dos pressupostos e
subentendidos, entendemos ser necessário uma postura acentuadamente crítica e assim,
tentamos achar uma racionalidade instrumental em todas as entrevistas, ainda mais em uma
organização com a qual temos identificação com os princípios religiosos, ainda que não
políticos. Isto novamente é esclarecido aqui, pois entendemos como substantivos os valores
cristãos e sua ética de amor, fé, honestidade, trabalho, mas na busca de sinais de uma
racionalidade instrumental subjacente, não podemos ignorar que a organização realiza sim o
seu trabalho, mas tem suas motivações, como de um mundo melhor (CAT2), e para isto deve
levar às pessoas a sua proposta, a sua visão de mundo e planejar como estes valores podem
ser transmitidos.

Não percebemos nas entrevistas com a organização e nas visitas regulares aos projetos para
aplicação dos questionários, que duravam pelo menos meio dia, um posição de proselitismo,
ou de catequização religiosa, o que consideramos saudável, mas sem dúvida um dos motivos
para a realização do trabalho social pela organização Alpha é a possibilidade de compartilhar
os seus valores sociais, a sua visão de mundo, com outras pessoas, colaboradores e
beneficiados.

Considerando que a análise de conteúdo indicou uma persistência de uma racionalidade
instrumental, ainda que presente também uma racionalidade substantiva, e a análise dos
pressupostos e subentendidos apontou a presença de uma racionalidade instrumental em
objetivos e ações primeiramente substantivas, pode-se afirmar, ainda que parcialmente, que a
organização Alpha apresenta uma predominância da racionalidade instrumental.
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Sobre a possibilidade de existência de ambas racionalidades na organização, com graduações
diversas, vale lembrar que Weber após discorrer sobre o conceito de “ação social”, esclareceu
que
Só muito raramente a ação, e particularmente a ação social, orienta-se
exclusivamente de uma ou outra destas maneiras. E naturalmente, esses modos de
orientação de modo algum representam uma classificação completa de todos os tipos
de orientação possíveis, senão tipos conceitualmente puros, criados para fins
sociológicos, dos quais a ação real se aproxima mais ou menos ou dos quais – ainda
mais freqüentemente – ela se compõe (WEBER, 1999, p. 16).

Para Serva, que buscou pesquisar as racionalidades, à luz de Guerreiro Ramos (1981) e
propos um quadro de análise, os pólos do seu “continuum de intensidade de racionalidade
substantiva”,
têm, apenas, um valor heurístico, [pois] eles complementam o entendimento da
proposta, [e] possuem puramente um valor referencial, na medida em que permitem
ao leitor exercitar teoricamente hipóteses sobre no que resultaria uma progressão
retilínea na direção de quaisquer das extremidades do continuum (SERVA, 1997, p.
25).

Com base nas análises realizadas, percebe-se na organização Alpha a presença de uma
racionalidade instrumental, associada à dimensão de Autopromoção, mas também uma
racionalidade substantiva, associada à dimensão de Autotranscendência.

Considerando que a racionalidade instrumental também apareceu associada com a dimensão
de Conservação, o que poderia explicar nesta organização a manifestação de uma
racionalidade instrumental com forte conexão com objetivos e ações conservadoras?
Uma das possíveis respostas talvez esteja relacionada a origem e ao tempo de fundação da
organização. Esta organização foi organizada em 1928 por iniciativa de um clérigo, frente a
uma enfermidade grave na família e a falta de recursos públicos. A solução encontrada para o
problema foi a construção de uma vila, com pequenas casas, em uma cidade do interior
paulista, para onde o doente poderia mudar-se com a família.
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Neste período, as associações voluntárias já proliferavam nas maiores cidades do país e com o
Estado assumindo, a partir de 1930 no governo de Getúlio Vargas, o papel de principal
financiador de obras assistenciais. Em 1935 é promulgada uma lei declarando de utilidade
pública as organizações sociais, criando assim uma base de cooperação com o Estado e em
1938 é criado o Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS), ligado ao Ministério da
Educação, para gerenciar as verbas distribuídas pelo Estado às organizações (LANDIM, 1997;
ADRIANO, 2002).

Este tipo de uma relação próxima das organizações sociais com o Estado, além da origem
religiosa, parece ter contribuído para que a organização Alpha desenvolvesse e sedimentasse
aos longo de 77 anos um perfil fortemente conservador e dependente em grande parte dos
recursos públicos, com 65% dos seus recursos oriundos do setor Público em 2003. Vale
observar que o entrevistado 2 esclareceu que a partir do ano 2000 a organização passa por um
processo de revisão de sua atuação social, buscando participar de fóruns sociais, buscando
contato com outras organizações, produzindo literatura, o que pode aproximá-la, de
adequadamente conduzido o processo, a uma revisão de sua atuação, fortemente
assistencialista.

5.3.2 Empresa Beta

5.3.2.1 Organização Beta - Análise descritiva

A ordenação dos fatores por suas médias, para a organização Beta, sugere que a organização
tem tendência para Autotranscendência e Abertura a mudança, seguida da autopromoção e
conservação (TABELA 24).
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Observando as médias dos fatores para a organização, verifica-se que a organização, na visão
dos empregados, busca priorizar valores como a igualdade, a sinceridade, justiça e
honestidade nos relacionamentos entre os indivíduos e com a comunidade, valores
representados pelo fator Preocupação com a coletividade, e também a organização demonstra
uma preocupação com o bem-estar do empregado, ainda que não revelada de forma prática. O
conjunto dos três fatores identificados na dimensão de Conservação tem uma forte ligação
com os valores de conformidade, os quais “enfatizam a auto-restrição na interação cotidiana,
geralmente com outros próximos ao indivíduo” e “são derivados do requisito de que as
inclinações dos indivíduos que possam romper e prejudicar a delicada interação e
funcionamento dos grupos sejam inibidas” (SCHWARTZ, 2005, p. 26).

Tabela 24 – Organização Beta: os fatores da EVOTS e suas médias
Ordem

Fatores identificados na
pesquisa

Médias

1o

Preocupação com a
coletividade(F3)

5,217

Dimensões
Racionalidade
bipolares de
questionário
Schwartz (1992)
adaptado
Autotranscendência Substantiva

2o

Bem-estar do
empregado(F2)

5,068

Abertura a mudança Substantiva

3o

Relações sociais (F5)

4,940

Conservação

Ambas

4o

Competência
organizacional(F1)

4,842

Autopromoção

Instrumental

5o

Comportamento adequado
no trabalho(F6)

4,683

Conservação

Instrumental

6o

Respeito à hierarquia e aos
costumes(F4)

4,321

Conservação

Instrumental

Quando do cálculo da média, considerando as dimensões bipolares, observa-se que a
dimensão de Autotranscendência, com média de 5,217, é seguida por Abertura a mudança,
com média de 5,068, Autopromoção, com média de 4,842 e Conservação, média de 4,648,
com uma diferença entre a média da primeira e a quarta dimensão de 0,569 (TABELA 25).
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A dimensão de Autopromoção é representada pelo fator de competência organizacional, o
qual pode ser relacionado com o tipo motivacional de Realização, tendo como objetivo o
“sucesso pessoal por meio de demonstração de competência de acordo com padrões sociais”,
sendo a performance competente “necessária para que os indivíduos sobrevivam e para que
grupos e instituições atinjam seus objetivos de forma bem-sucedida” (idem, p. 25).

Tabela 25 – Organização Beta: as dimensões da EVOTS e suas médias
Ordem
1o

Dimensões bipolares de
Schwartz (1992)
Autotranscendência

Médias
5,217

2o

Abertura a mudança

5,068

3o

Autopromoção

4,842

4o

Conservação

4,648

Fonte: elaborado pelo autor

Resumindo, com médias iguais e acima de cinco encontram-se as dimensões de
Autotranscendência e Conservação e com média abaixo de cinco, Autopromoção e Abertura a
mudança, sugerindo uma organização com um perfil mais aberto a mudança e focada na
Autotranscendência. O fato das médias de Autopromoção e Conservação serem menores, mas
não totalmente opostas as duas outras dimensões, sugere a possibilidade de convívio na
organização de valores conceitualmente opostos.

Outro aspecto importante, é que mesmo sendo próximas as médias das dimensões
Autotranscendência e Abertura a mudança, se observada a ordenação da média dos fatores e
relacionando-a com a racionalidade apresentada no questionário adaptado, a organização Beta
tem em primeiro e segundo lugar um fator com uma racionalidade substantiva.
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5.3.2.2 Análise de conteúdo

5.3.2.2.1 Fatores do IPVO versus categorias de racionalidades

Assim como na análise da organização Alpha, as entrevistas gravadas com os gestores da
organização Beta,

e transcritas posteriormente, foram submetidas a priori a análise de

conteúdo categorial, onde a frase constitui-se na unidade de análise. As categorias
consideradas foram a racionalidade substantiva e instrumental e as dimensões bipolares de
Schwartz (1992), de tal forma que cada frase foi alocada em duas categorias: uma relativa às
racionalidades e outra relativa às dimensões.

A seguir, o mesmo processo foi realizado, considerando-se os oito fatores do IPVO.
Quadro 36: categorias da análise de conteúdo utilizadas na classificação das frases
Racionalidades
Substantiva
Instrumental

Dimensões

Autotranscendência
Preocupação com a coletividade (F8)
Autopromoção
Realização (F1)
Domínio (F3)
Prestígio organizacional (F6)
Abertura a mudança
Bem-estar (F4)
Autonomia (F7)
Conservação
Conformidade (F2)
Tradição (F5)
Fonte: elaborado pelo autor

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

O Quadro 36 busca representar o modelo de análise e os resultados são apresentados nos
quadro seguintes.
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Observando-se os quadros 37 e 38 parece existir, nesta organização, uma relação entre
racionalidade substantiva e Autotranscendência e racionalidade instrumental e Autopromoção,
pois todas as frases pertencentes a dimensão de Autotranscendência foram identificadas com
uma racionalidade substantiva e quase todas as frases pertencentes a dimensão de
Autopromoção, foram identificadas com uma racionalidade instrumental (QUADRO 37).
Na dimensão bipolar Abertura a mudança versus Conservação observam-se frases associadas
a uma racionalidade substantiva e instrumental presentes nas duas dimensões, mas com um
relativo equilíbrio na dimensão Conservação e frases associadas com uma racionalidade
substantiva em maior número na dimensão Abertura a mudança (QUADRO 38)

Quanto a dimensão de Autotranscendência, as frases alocadas, seguindo a proposta de
Oliveira e Tamayo (2004), em Preocupação com a coletividade, único fator de valores
organizacionais pertencentes a esta dimensão, se analisadas à luz de Schwartz, verifica-se um
grupo representativo de frases que dizem respeito ao Universalismo, e um outro grupo, com
um menor número de frases, que podem ter um sentido ligado a Benevolência, mas
relacionadas principalmente as relações com os colaboradores.

No Universalismo, o objetivo que o define é a “compreensão, agradecimento, tolerância e
proteção do bem-estar de todas as pessoas e da natureza” e os seus valores “são derivados das
necessidades de sobrevivência dos grupos e indivíduos”. No tipo motivacional Benevolência,
o objetivo que o define é “preservar e fortalecer o bem-estar daqueles com que o contato
pessoal é mais freqüente” e os seus valores “são derivados dos requisitos básicos para o
delicado funcionamento do grupo” (SCHWARTZ, 2005, p. 27). Frases como “combater um
mundo de exclusão” e “promover o bem-estar de comunidades menos favorecidas” podem
representar o Universalismo e frases como “diálogo com o orientador buscando o melhor para
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o indivíduo” e frases como “todos os empregados devem receber o mesmo salário” podem
representar a Benevolência.

Na dimensão de Autopromoção, observa-se, pela quantidade de frases, um equilíbrio entre os
valores organizacionais Realização e Domínio. O tipo motivacional Domínio “congrega itens
relativos ao Poder, cuja meta central é a obtenção de status, controle sobre pessoas e recursos,
bem como à busca de uma posição dominante no mercado”, enquanto Realização, também
relacionado ao Poder, “agrega itens que representam valores cuja meta central é o sucesso,
através da demonstração de competência da organização e de seus empregados” (OLIVEIRA
e TAMAYO, 2004, p. 137).

O valor Prestígio organizacional , definido pela busca de “prestígio, admiração e respeito da
sociedade por causa da qualidade dos seus produtos” (OLIVEIRA E TAMAYO, 2004, p.
137), aparentemente não encontrou correspondência nas frases analisadas.

Na dimensão de Abertura a mudança observam-se frases relacionadas a uma racionalidade
substantiva presentes, de forma acentuada, nos valores organizacionais Bem-estar e
Autonomia.

O fator autonomia, com um significativo número de frases, é definido

congregando “itens referentes à busca de aperfeiçoamento constante do empregado e da
organização que se expressa por meio de competência, curiosidade, criatividade, variedade de
experiência e definição de objetivos profissionais de seus empregados” (OLIVEIRA E
TAMAYO, 2004, p. 137).

Na dimensão Conservação observam-se frases com sentido substantivo ou instrumental
presentes nos valores Tradição e Conformidade, mas de treze frases nesta dimensão, dez estão
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no valor organizacional Conformidade, representando um relativo predomínio deste valor na
dimensão de Conservação.

Quadro 37 - Organização Beta - Associação das possíveis racionalidades, substantiva e instrumental, com
a dimensão bipolar Autotranscendência versus Autopromoção de Schwartz (1992) e os valores
organizacionais propostos por Oliveira e Tamayo (2004)
AUTOTRANSCENDÊNCIA

X

AUTOPROMOÇÃO

PREOCUPAÇÃO COM A COLETIVIDADE

REALIZAÇÃO

1) “Combater ou mudar um mundo de exclusão”.
2) “Reforçar a dignidade do ser humano”.
3) “Promover o bem-estar de comunidades menos
favorecidas”.
4) “Incentivar o interesse social dos alunos de
classe A”.
5) “O papel do conselheiro é o de facilitador”.
6) “Diálogo com orientador buscando o melhor para
o indivíduo”.
7) “a medida do bem-estar do empregado é o
indivíduo,
necessitado,
atendido
pela
organização”.
8) “todos os empregados devem receber o mesmo
salário”.
9) “cuidado com o bem-estar do empregado, através
das oficinas e terapia”.
10) “decisão sobre os projetos são tomadas após
diálogo com os beneficiários”.
11) “existência de um projeto para pagamento de
mães carentes, com filhos pequenos, para
cuidarem e amamentarem os seus filhos”.
12) “desenvolvimento de projetos visando o bem
estar coletivo, como a saúde e educação”.
13) “principal critério para a tomada de decisão nos
projetos, são as necessidades do indivíduo e da
comunidade”.
14) “crítica às organizações que não compreendem a
dependência, necessária, da criança”.
15) “observação das demandas que surgem na
comunidade e que não são atendidas”.
16) “colocar em prática, na área social, a filosofia
antroposófica da organização”.
17) “Proteger crianças carentes”.

1) "desenvolvimento do plano estratégico, com uma
visão crítica”.
2) “ter competências nas suas áreas de atuação”.
3) “fazer render ao máximo os recursos escassos,
pois o dinheiro é valioso”.
4) “existência de excesso de trabalho e estresse”.
5) “apesar do princípio do salário igual na
organização, para adaptação à realidade, a
organização defende a diferenciação salarial com
base no conhecimento”.
6) “mantenedores exigiram um plano estratégico”.
7) “mantenedores exigem resultados de curto prazo,
nem sempre possíveis”.
DOMÍNIO

8) “existe um equipe de líderes que tomam as
decisões mais importantes” .
9) “direcionamento das reuniões para um fim
desejado: “fomos extraindo aquilo que
queríamos ouvir”.
10) “os coordenadores têm papel importante de
facilitadores na dinâmica da organização, mas
esta reconhece a necessidade de alguém bater o
martelo”.
11) “existe uma instância na organização
responsável pelas decisões mais importantes”
12) “mantenedores escolhem e pagam para o projeto
acontecer”.
13) “mantenedores querem doar para “coisas” e não
para pagar pessoas”.
14) “disputa de recursos com fundações”.
15) “disputa de recursos, com outras organizações,
devido excesso de “causas nobres””.
Legenda: texto destacado com a cor cinza refere-se a associação com a racionalidade substantiva e o texto não
destacado refere-se a associação com a racionalidade instrumental.

221

Quadro 38 - Organização Beta - Associação das possíveis racionalidades, substantiva e instrumental, com
a dimensão bipolar Abertura a mudança versus Conservação de Schwartz (1992) e os valores
organizacionais propostos por Oliveira e Tamayo (2004)
ABERTURA A MUDANÇA

X

CONSERVAÇÃO

BEM-ESTAR

TRADIÇÃO

1) “Respeitar os limites do indivíduo”.
2) “Os indivíduos podem manifestar como se vêem
e o que desejam na organização, através de
reuniões interativas ou integradoras”.
3) “conselheiro disponível, sem a necessidade de
falar antes com o coordenador” .
4) “as principais áreas de atendimento são a saúde,
educação, meio ambiente e cultura”.
5) “transferência para o indivíduo a busca do seu
bem estar pessoal, através da dinâmica dos três
passos para atingir-se o objetivo”

1) “Resgatar os valores básicos do indivíduo”.
2) “existe um princípio de confiança na ética do
líder”.
3) “os indivíduos que participam da liderança são
vistos como mais sábios (e o são)”.

AUTONOMIA
6) “Desenvolver (integralmente) o ser humano”.
7) “Trabalhar nos projetos com início e meio,
deixando os fins para serem discutidos ou
encontrados”.
8) “variedade de reuniões, em níveis diversos”.
9) “entendimento para a seleção e encaminhamento
dos projetos”.
10) “Para ser coordenador, o indivíduo pode ser
convidado ou dizer que deseja”.
11) “o empregado ideal é aquele que humaniza os
processos, tem criatividade e interage com o
grupo”.
12) “hierarquia é um modelo entre um sistema
autoritário, piramidal e um sistema totalmente
democrático”.
13) “existe abertura para o rodízio na liderança”.
14) “o líder não pode distanciar-se dos projetos, da
sua base de trabalho” .
15) “é possível o início de projetos, em várias áreas
e com trabalho conjunto”.
16) “todos os colaboradores devem manter contato
constante com os projetos”.
17) “importância na organização de indivíduos com
profissões não formais”.
18) “os indivíduos que trabalham no campo,
diretamente com os projetos, é que decidem, não
a diretoria”
19) “liberdade de decisão para o gestor da área,
mesmo com parecer contrário da auditoria”.
20) “origem e encaminhamento dos projetos ocorre
na sociedade ou internamente”.
21) “no relacionamento com outras organizações, é
uma fonte inspiração para que lutem, tenha
coragem” .
22) “entendimento que as empresas lucrativas devem
devolver parte dos seus lucros para a sociedade,
pelo que recebeu dela”
23) "são realizados convênios com o Estado para

CONFORMIDADE
4) “Juntar dois mundos: crianças da classe A e da
favela”.
5) “contratação de colaboradores considerando a
sua afinidade com a antroposofia”.
6) “o coordenador deve ser procurado como
facilitador, criando diálogo”.
7) “quando observado um erro, uma falha,
importante falar com o coordenador”.
8) “o empregado ideal dá o máximo de si,
identificando-se com a missão”.
9) “existência de critérios claros para ser um
coordenador: permanência no longo prazo na
organização, esposar a antroposofia, trabalho
com resultados, manter sigilo sobre os assuntos
debatidos...”.
10) “as reclamações sobre o ambiente físico no
trabalho – mesa, cadeira, piso, etc – é
interpretado como uma falta de identificação
com a missão”.
11) “a integração, do indivíduo ao grupo é
considerado de certa forma obrigatório,
compulsório”.
12) “paciência na dispensa de colaboradores
identificados com a organização, mas com
dificuldades no desempenho de suas funções”.
13) “a organização não realiza empréstimos pessoais,
atendendo orientação da auditoria”.
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ABERTURA A MUDANÇA
X
CONSERVAÇÃO
“tirar” parte do que foi entregue”.
24) “o gestor fala claramente que deseja a saída de
determinado indivíduo da organização”.
25) “a necessidade ou não de uma hierarquia
depende do nível de desenvolvimento das
pessoas da organização”.
26) “existe uma diretoria “faz-de-conta” em suas
atribuições decisão, pois para a organização
quem deve decidir é quem está envolvido no
trabalho do dia-a-dia”.
27) “a tomada de decisões ocorre em vários níveis,
dependendo do assunto”.
Legenda: texto destacado com a cor cinza refere-se a associação com a racionalidade substantiva e o texto não
destacado refere-se a associação com a racionalidade instrumental.

No quadro 39 são apresentados os oito fatores de Oliveira e Tamayo (2004), identificados
com as suas racionalidades com base na análise de conteúdo das frases categorizadas segundo
as entrevistas com os gestores da organização Alpha.

Os fatores Realização, Domínio, Bem-estar e Preocupação têm a sua correspondência em
racionalidade, tanto no questionário do IPVO, quanto nas frases da pesquisa, identificadas
com cada fator.

Nos fatores Conformidade e Tradição enquanto que pelas frases da pesquisa este teria
presente ambas racionalidades, pelo questionário do IPVO sua racionalidade seria
instrumental. No fator Autonomia, pelas frases da pesquisa a racionalidade seria substantiva e
pelo questionário do IPVO, teria ambas racionalidades. Para o fator Prestígio organizacional
não foram identificadas frases.
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Quadro 39 – Organização Beta – Resumo das frases associadas com a as dimensões bipolares de Schwartz
(1992), com os oito fatores de Oliveira e Tamayo (2004) e suas possíveis racionalidades
Fatores
1
Realização

Nome dos fatores

Possíveis racionalidades(*)
Dimensões
Instrumental
Autopromoção
Instrumental

2

Conformidade

Ambas
Instrumental

Conservação

3

Domínio

Instrumental
Instrumental

Autopromoção

4

Bem-estar

Substantiva
Substantiva

Abertura a mudança

5

Tradição

Ambas
Instrumental

Conservação

6

Prestígio organizacional

Frases não identificadas
Instrumental

Autopromoção

7

Autonomia

Substantiva
Ambas

Abertura a mudança

8

Preocupação com a coletividade

Substantiva
Autotranscendência
Substantiva
(*)Na coluna das “possíveis racionalidades”, encontram-se em vermelho as racionalidades resultantes da análise
de conteúdo do IPVO, e em preto as racionalidades das frases das entrevistas.

Com base no exposto, e em um número maior de frases associadas a uma racionalidade
substantiva pode-se afirmar que a organização tem tendência para uma racionalidade
substantiva? A busca de resposta para esta questão, levou a uma segunda etapa da análise de
conteúdo, aplicando o quadro de análise aos seis fatores da EVOTS.

5.3.2.2.2 Os fatores da EVOTS versus categorias de racionalidades

As entrevistas submetidas anteriormente a análise de conteúdo categorial, considerando as
racionalidades substantiva e instrumental e as dimensões bipolares de Schwartz (1992), foram
novamente analisadas, considerando-se os seis fatores dos valores organizacionais,
identificados na pesquisa.
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Quadro 40: categorias da análise de conteúdo utilizadas na classificação das frases

Dimensões

Racionalidades
Substantiva Instrumental
Autotranscendência
Preocupação com a coletividade (F3)
Autopromoção
Competência organizacional (F1)
Abertura a mudança
Bem-estar do empregado (F2)
Conservação
Respeito à hierarquia e aos costumes (F4)
Relações sociais (5)
Comportamento adequado no trabalho (F6)

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

O Quadro 40 ilustra as categorias da análise de conteúdo utilizados para a classificação das
frases.

Observando-se os quadros 41, 42 parece existir uma relação entre racionalidade substantiva e
Autotranscendência e racionalidade instrumental e Autopromoção, pois todas as frases
pertencentes a dimensão de Autotranscendência foram identificadas com uma racionalidade
substantiva e somente duas frases pertencentes a dimensão de Autopromoção, foram
identificadas com uma racionalidade instrumental (QUADRO 40).

Na dimensão de Autopromoção estou um conjunto com oito frases, para as quais não
localizou-se na pesquisa um fator correspondente, mas que estariam também relacionadas a
uma racionalidade instrumental.

Na dimensão bipolar Abertura a mudança versus Conservação observam-se frases associadas
a uma racionalidade substantiva e instrumental presentes nas duas dimensões, mas
proporcionalmente em maior número na dimensão de Abertura a mudança.
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Das 27 frases alocadas na dimensão Abertura a mudança, cinco delas estão relacionadas com
o fator Bem-estar do empregado, e existe um conjunto com 22 frases, para as quais não
identificou-se um fator correspondente na pesquisa (QUADRO 41).

Quadro 41 - Organização Beta - Associação das possíveis racionalidades, substantiva e instrumental, com
a dimensão bipolar Autotranscendência versus Autopromoção de Schwartz (1992) e os valores
organizacionais, presentes na pesquisa realizada
AUTOTRANSCENDÊNCIA

X

AUTOPROMOÇÃO

PREOCUPAÇÃO COM A COLETIVIDADE (F3)

COMPETÊNCIA ORGANIZACIONAL (F1)

1) “Combater ou mudar um mundo de exclusão”.
2) “Reforçar a dignidade do ser humano”.
3) “Promover o bem-estar de comunidades menos
favorecidas”.
4) “Incentivar o interesse social dos alunos de
classe A”.
5) “O papel do conselheiro é o de facilitador”.
6) “Diálogo com orientador buscando o melhor para
o indivíduo”.
7) “a medida do bem-estar do empregado é o
indivíduo,
necessitado,
atendido
pela
organização”.
8) “todos os empregados devem receber o mesmo
salário”.
9) “cuidado com o bem-estar do empregado, através
das oficinas e terapia”.
10) “decisão sobre os projetos são tomadas após
diálogo com os beneficiários”.
11) “existência de um projeto para pagamento de
mães carentes, com filhos pequenos, para
cuidarem e amamentarem os seus filhos”.
12) “desenvolvimento de projetos visando o bem
estar coletivo, como a saúde e educação”.
13) “principal critério para a tomada de decisão nos
projetos, são as necessidades do indivíduo e da
comunidade”.
14) “crítica às organizações que não compreendem a
dependência, necessária, da criança”.
15) “observação das demandas que surgem na
comunidade e que não são atendidas”.
16) “colocar em prática, na área social, a filosofia
antroposófica da organização”.
17) “Proteger crianças carentes”.

1) "desenvolvimento do plano estratégico, com uma
visão crítica”.
2) “ter competências nas suas áreas de atuação”.
3) “fazer render ao máximo os recursos escassos,
pois o dinheiro é valioso”.
4) “existência de excesso de trabalho e estresse”.
5) “apesar do princípio do salário igual na
organização, para adaptação à realidade, a
organização defende a diferenciação salarial com
base no conhecimento”.
6) “mantenedores exigiram um plano estratégico”.
7) “mantenedores exigem resultados de curto prazo,
nem sempre possíveis”.
FRASES NÃO ASSOCIADAS COM OS FATORES
DA PESQUISA

8) “existe um equipe de líderes que tomam as
decisões mais importantes” .
9) “direcionamento das reuniões para um fim
desejado: “fomos extraindo aquilo que
queríamos ouvir”.
10) “os coordenadores têm papel importante de
facilitadores na dinâmica da organização, mas
esta reconhece a necessidade de alguém bater o
martelo”.
11) “existe uma instância na organização
responsável pelas decisões mais importantes”
12) “mantenedores escolhem e pagam para o projeto
acontecer”.
13) “mantenedores querem doar para “coisas” e não
para pagar pessoas”.
14) “disputa de recursos com fundações”.
15) “disputa de recursos, com outras organizações,
devido excesso de “causas nobres””.
Legenda: texto destacado com a cor cinza refere-se a associação com a racionalidade substantiva e o texto não
destacado refere-se a associação com a racionalidade instrumental.
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Quadro 42 - Organização Beta - Associação das possíveis racionalidades, substantiva e instrumental, com
a dimensão bipolar Abertura a mudança versus Cobservação de Schwartz (1992) e os valores
organizacionais, presentes na pesquisa realizada
ABERTURA A MUDANÇA
BEM-ESTAR DO EMPREGADO (F2)
1) “Respeitar os limites do indivíduo”.
2) “Os indivíduos podem manifestar como se vêem
e o que desejam na organização, através de
reuniões interativas ou integradoras”.
3) “conselheiro disponível, sem a necessidade de
falar antes com o coordenador” .
4) “as principais áreas de atendimento são a saúde,
educação, meio ambiente e cultura”.
5) “transferência para o indivíduo a busca do seu bem
estar pessoal, através da dinâmica dos três passos
para atingir-se o objetivo”.
FRASES NÃO ASSOCIADAS COM OS
FATORES DA PESQUISA
6) “Desenvolver (integralmente) o ser humano”.
7) “Trabalhar nos projetos com início e meio,
deixando os fins para serem discutidos ou
encontrados”.
8) “variedade de reuniões, em níveis diversos”.
9) “entendimento para a seleção e encaminhamento
dos projetos”.
10) “Para ser coordenador, o indivíduo pode ser
convidado ou dizer que deseja”.
11) “o empregado ideal é aquele que humaniza os
processos, tem criatividade e interage com o
grupo”.
12) “hierarquia é um modelo entre um sistema
autoritário, piramidal e um sistema totalmente
democrático”.
13) “existe abertura para o rodízio na liderança”.
14) “o líder não pode distanciar-se dos projetos, da
sua base de trabalho” .
15) “é possível o início de projetos, em várias áreas
e com trabalho conjunto”.
16) “todos os colaboradores devem manter contato
constante com os projetos”.
17) “importância na organização de indivíduos com
profissões não formais”.
18) “os indivíduos que trabalham no campo,
diretamente com os projetos, é que decidem, não
a diretoria”
19) “liberdade de decisão para o gestor da área,
mesmo com parecer contrário da auditoria”.
20) “origem e encaminhamento dos projetos ocorre
na sociedade ou internamente”.
21) “no relacionamento com outras organizações, é
uma fonte inspiração para que lutem, tenha
coragem” .
22) "são realizados convênios com o Estado para
“tirar” parte do que foi entregue”.

X

CONSERVAÇÃO
RESPEITO À HIERARQUIA E AOS COSTUMES
(F4)
1) “contratação de colaboradores considerando a
sua afinidade com a antroposofia”.
2) “o coordenador deve ser procurado como
facilitador, criando diálogo”.
3) “quando observado um erro, uma falha,
importante falar com o coordenador”.
4) “os indivíduos que participam da liderança são
vistos como mais sábios (e o são)”.
RELAÇÕES SOCIAIS (F5)
28) “Resgatar os valores básicos do indivíduo”.
29) “existe um princípio de confiança na ética do
líder”.
30) “Juntar dois mundos: crianças da classe A e da
favela”.
31) “o empregado ideal dá o máximo de si,
identificando-se com a missão”.
32) “paciência na dispensa de colaboradores
identificados com a organização, mas com
dificuldades no desempenho de suas funções”.
COMPORTAMENTO ADEQUADO NO
TRABALHO (F6)
33) “existência de critérios claros para ser um
coordenador: permanência no longo prazo na
organização, esposar a antroposofia, trabalho
com resultados, manter sigilo sobre os assuntos
debatidos...”.
34) “as reclamações sobre o ambiente físico no
trabalho – mesa, cadeira, piso, etc – é
interpretado como uma falta de identificação
com a missão”.
35) “a integração, interação do indivíduo ao grupo é
considerado de certa forma obrigatório,
compulsório”.
36) “a organização não realiza empréstimos pessoais,
atendendo orientação da auditoria”.
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ABERTURA A MUDANÇA
X
CONSERVAÇÃO
23) “entendimento que as empresas lucrativas devem
devolver parte dos seus lucros para a sociedade,
pelo que recebeu dela”
24) “o gestor fala claramente que deseja a saída de
determinado indivíduo da organização”.
25) “a necessidade ou não de uma hierarquia
depende do nível de desenvolvimento das
pessoas da organização”.
26) “existe uma diretoria “faz-de-conta” em suas
atribuições decisão, pois para a organização
quem deve decidir é quem está envolvido no
trabalho do dia-a-dia”.
27) “a tomada de decisões ocorre em vários níveis,
dependendo do assunto”.
Legenda: texto destacado com a cor cinza refere-se à associação com a racionalidade substantiva e o texto não
destacado refere-se a associação com a racionalidade instrumental.

No quadro 43 são apresentados os seis fatores da pesquisa, identificados com as suas
racionalidades com base na análise de conteúdo das frases categorizadas segundo as
entrevistas com os gestores da organização Beta.

Com exceção do fator Respeito à hierarquia e aos costumes, os demais fatores têm uma
racionalidade similar, tanto no questionário adaptado, quanto nas frases da pesquisa.

No fator Respeito à hierarquia e aos costumes, enquanto que pelas frases da pesquisa este
teria presente a racionalidade substantiva, pelo questionário adaptado, sua racionalidade seria
instrumental.
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Quadro 43 – Organização Beta - Resumo dos seis fatores da EVOTS e suas possíveis racionalidade e
dimensões
Fatores
Nome dos fatores
1
Competência organizacional

Possíveis racionalidades(*)
Dimensões
Instrumental
Autopromoção
Instrumental

2

Bem-estar do empregado

Substantiva
Substantiva

Abertura a mudança

3

Preocupação com a coletividade

Substantiva
Substantiva

Autotranscendência

4

Respeito à hierarquia e aos costumes

Substantiva
Instrumental

Conservação

5

Relações sociais

Ambas
Ambas

Conservação

6

Comportamento adequado no trabalho

Instrumental
Conservação
Instrumental
(*)Na coluna das “possíveis racionalidades”, encontram-se em vermelho as racionalidades resultantes da análise
de conteúdo do questionário da pesquisa, e em preto as racionalidades das frases das entrevistas.

Considerando três fatores associadas com uma racionalidade substantiva, dois com uma
racionalidade instrumental e um com ambas associações, pode-se afirmar que a organização
Beta tem uma tendência para a racionalidade substantiva?

5.3.2.2.3 Fatores do IPVO da EVOTS – comparação das categorias de racionalidades

Comparando-se os quadros resumos 39 e 43, e elaborando o novo quadro 44, observa-se na
dimensão de Autotranscendência o fator Preocupação com a coletividade, presente nas duas
pesquisa e associado a uma racionalidade substantiva.
Na dimensão de Autopromoção, encontram-se frases associadas a dois fatores de Oliveira e
Tamayo (2004) com sentido de uma racionalidade instrumental e segundo a pesquisa, um
fator, também com o sentido de uma racionalidade instrumental.
Na dimensão de Abertura a mudança, as frases à luz de Oliveira e Tamayo (2004) estão
associadas a dois fatores, Bem-estar e Autonomia, ambos com sentido de uma racionalidade
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substantiva. Pela pesquisa, encontra-se o fator Bem-estar do empregado, também com sentido
de uma racionalidade substantiva.

Na dimensão Conservação, as frases à luz de Oliveira e Tamayo (2004) estão associadas com
os fatores Conformidade e Tradição, ambos com sentido de uma racionalidade instrumental e
substantiva.. Nos fatores da pesquisa tem-se o fator Respeito à hierarquia e aos costumes com
sentido de uma racionalidade substantiva, o fator Comportamento adequado no trabalho com
sentido de uma racionalidade instrumental e o fator Relações sociais com sentido de ambas
racionalidades.

Ainda que preliminarmente, considerando os fatores de ambas as pesquisas, verifica-se que
seis fatores estão associados a uma racionalidade substantiva, quatro fatores a uma
racionalidade substantiva e três fatores com ambas racionalidades. Deve-se considerar
também existem 30 frases não identificadas com os fatores da pesquisa e que destas frases, 19
têm o sentido de uma racionalidade substantiva.

Quadro 44 – Organização Beta - Resumo dos quadro 39 e 43 referente aos fatores IPVO, EVOTS e as
dimensões bipolares de Schwartz (1992).
Frases analisadas com fatores IPVO
Fatores do IPVO
Possíveis
Racionalidades
Preocupação com a Substantiva
coletividade(F8)
Substantiva
Realização(F1)

Instrumental
Instrumental

Domínio(F3)

Instrumental
Instrumental

Prestígio(F6)

Frases não
identificadas
Instrumental

Bem-estar(F4)

Substantiva
Substantiva

Frases analisadas com fatores da EVOTS
Fatores da pesquisa
Possíveis
racionalidades
Autotranscendência Preocupação com a Substantiva
coletividade(F3)
Substantiva
Dimensões

Autopromoção

Competência
Organizacional(F1)

Abertura a mudança Bem-estar do
empregado(F2)

Instrumental
Instrumental

Substantiva
Substantiva

230

Frases analisadas com fatores IPVO
Fatores do IPVO
Possíveis
Racionalidades
Autonomia(F7)
Substantiva
Ambas
Conformidade(F2)

Ambas
Instrumental

Tradição(F5)

Ambas
Instrumental

Dimensões

Conservação

Frases analisadas com fatores da EVOTS
Fatores da pesquisa
Possíveis
racionalidades

Respeito a
hierarquia(F4)

Substantiva
Instrumental

Relações sociais(F5) Ambas
Ambas

Comportamento
Instrumental
adequado(F6)
Instrumental
(*)Na coluna das “possíveis racionalidades”, encontram-se em vermelho as racionalidades resultantes da análise
de conteúdo do IPVO, e em preto as racionalidades das frases das entrevistas.
(**)Na coluna das “possíveis racionalidades”, encontram-se em vermelho as racionalidades resultantes da
análise de conteúdo do questionário da EVOTS, e em preto as racionalidades das frases das entrevistas.

Também a análise de conteúdo das frases relativas a organização Beta, desenvolvida até o
quadro 44, parece revelar aspectos e indícios de racionalidades que não foram possíveis de
serem capturadas pela aplicação inteiramente quantitativa.

A revelação de racionalidades diferentes, através da análise de conteúdo, ocorre nas
dimensões de Autopromoção, Abertura a mudança e conservação. Na dimensão de
Autopromoção, no fator Prestígio do IPVO existiria uma racionalidade instrumental e pelas
frases, não foi possível a associação. Na dimensão Abertura a mudança, enquanto o fator
Autonomia do IPVO apresentou ambas racionalidades, o mesmo fator com as frases das
entrevistas, apresentou uma racionalidade substantiva.

A dimensão Conservação, foi a que apresentou o maior número de fatores com racionalidades
diferentes. No fator Conformidade do IPVO foi observada uma racionalidade instrumental e
pelas frases, ambas racionalidades, e no fator Tradição do IPVO foi observada uma
racionalidade instrumental e pelas frases, ambas racionalidades. No fator Respeito à
hierarquia e aos costumes da EVOTS foi observada uma racionalidade instrumental e pelas

231

frases, uma racionalidade substantiva. Poderiam existir nas organizações do Terceiro Setor
aspectos de racionalidade na dimensão de Conservação, os quais diferem das organizações
privadas?

5.3.2.2.4 Os Promlemas Fundamentais da Organização e análise das racionalidades

Partindo-se da matriz de análise apresentada no referencial teórico no tópico 2.4.3, a qual
integra a abordagem de Tamayo (1996) sobre os três problemas fundamentais de toda
organização, e o trabalho de Serva (1997) sobre os processos organizacionais e os elementos
constitutivos das racionalidades, tomou-se as frases das entrevistas, identificadas
anteriormente como associadas com as racionalidades substantivas e instrumentais,
verificando a sua distribuição em cada quadro do modelo. O resultado desta distribuição para
a organização Beta é apresentado nas tabelas 26, 27, 28, 29, 30, 31.

Observa-se na Tabela 26, que de um total de 72 frases de análise da organização Beta, 48
frases estão relacionadas com uma racionalidade substantiva e 24 com uma racionalidade
instrumental.

As frases substantivas à luz das três funções de valores propostas por Tamayo (1996),
apresentam 23 frases na primeira função de valores, Relação do indivíduo com a
organização, 18 frases na segunda função, Estrutura para garantir o funcionamento, e
sete frases na terceira função, Relação com o meio ambiente.
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Na dimensão instrumental, tem-se 14 frases na função Relação do indivíduo com a
organização, quatro frases na Estrutura para garantir o funcionamento, e seis frases na
função Relação com o meio ambiente.

O que pode representar esta distribuição? Primeiramente que a racionalidade substantiva
parece manifestar mais claramente nas relações do indivíduo com a organização, entendido
aqui o indivíduo como um colaborador. Olhando os processos organizacionais que compõem
esta função de valor, as frases aparecem pela ordem nos Objetivos, com dez frases, na
comunicação com sete frases e no RH, com seis frases.

Na dimensão instrumental, com um maior número de frases, na primeira função de valores, as
frases aparecem em primeiro lugar no processo RH, com sete frases, na Comunicação, com
cinco frases, nos Objetivos com duas frases, sugerindo que a racionalidade substantiva da
organização Beta parece manifestar-se mais em seus objetivos e que a racionalidade
instrumental parece manifestar-se mais em suas prática.

Ainda na dimensão instrumental, na segunda função de valores, tem-se três frases em
Hierarquia e normas, duas frases em Tomada de decisão e uma frase em Divisão do trabalho.
Na função Relação com o meio ambiente, aparecem 4 frases.
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TABELA 26 – Organização Beta – Matriz analítica: relação do indivíduo com a organização e racionalidade substantiva
PROCESSOS
ENTENDIMENTO

CAT1) “Juntar dois mundos:
crianças da classe A e da
favela”
CAT2) “Proteger crianças
carentes”
CAT3) “colocar em prática
na área social a filosofia
antroposófica da
organização”
CAT4) “Combater ou mudar
um mundo de exclusão”
(4)

RELAÇÃO DO INDIVÍDUO COM A ORGANIZAÇÃO

OBJETIVOS

COMUNICAÇÃO E
RELAÇÕES
INTERPESSOAIS

CAT11) “O papel do
conselheiro é o de
facilitador”
CAT12) “Trabalhar nos
projetos com início e meio,
deixando os fins para serem
discutidos ou encontrados”
CAT13) “variedade de
reuniões, em níveis
diversos”
CAT14) “entendimento para
a seleção e encaminhamento
dos projetos”
(4)

RH

SOMA

JULGAMENTO ÉTICO

(4)

RACIONALIDADE SUBSTANTIVA
VALORES
AUTO-REALIZAÇÃO
EMANCIPATÓRIOS
CAT5) “Resgatar os valores
CAT7) “Incentivar o
básicos do indivíduo”
interesse social dos alunos
CAT6) “Reforçar a
de classe A”
dignidade do ser humano”
CAT8) “Desenvolver
(integralmente) o ser
humano”
CAT9) “Promover o bemestar de comunidades menos
favorecidas”
(2)

(3)

AUTENTICIDADE

CAT10) “Respeitar os
limites do indivíduo”

(1)

(10)

CAT15) “Diálogo com
orientador buscando o
melhor para o indivíduo”

CAT16) “Para ser
coordenador, o indivíduo
pode ser convidado ou
dizer que deseja”
CAT17) “Os indivíduos
podem manifestar como
se vêem e o que desejam
na organização, através
de reuniões interativas ou
integradoras”

(1)

(2)

CAT18) “a medida do bemestar do empregado é o
indivíduo, necessitado,
atendido pela organização”
CAT19) “todos os
empregados devem receber o
mesmo salário”
CAT20) “a integração do
indivíduo ao grupo é
considerada de certa forma,
obrigatória, compulsória”
(3)

CAT21) “cuidado com o
bem-estar do empregado,
através das oficinas e
terapia”
CAT22) “contratação de
colaboradores considerando
a sua afinidade com a
Antroposofia”

CAT 23) “o empregado ideal
é aquele que humaniza os
processos, tem criatividade e
interage com o grupo”

(2)

(1)

(7)

(5)

(4)

Fonte: elaborado pelo autor com base em Tamayo (1996) e Serva (1997)

SOMA
AUTONOMIA

(7)

(6)
(1)

(2)

(23)
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TABELA 27 – Organização Beta – Matriz analítica: estrutura para garantir o funcionamento e racionalidade substantiva
RACIONALIDADE SUBSTANTIVA

SOMA

ESTRUTURA PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO

PROCESSOS

HIERARQUIA E
NORMAS

CONTROLE

DIVISÃO DO
TRABALHO

TOMADA DE
DECISÃO

SOMA

AUTO-REALIZAÇÃO

VALORES
EMANCIPATÓRIOS

ENTENDIMENTO

JULGAMENTO ÉTICO

CAT24) “o coordenador
deve ser procurado como
facilitador, criando diálogo”
CAT25) “hierarquia é um
modelo entre um sistema
autoritário, piramidal e um
sistema totalmente
democrático”
(2)
CAT29) “desenvolvimento
do plano estratégico, com
uma visão crítica”
CAT30) “o líder não pode
distanciar-se dos projetos,
da sua base de trabalho”
(2)
CAT31) “é possível o início
de projetos, em várias áreas
e com trabalho conjunto”

CAT26) “existe abertura
para o rodízio na liderança”
CAT27) “existe um princípio
de confiança na ética do
líder”

CAT28) “conselheiro
disponível, sem a
necessidade de falar antes
com o coordenador”

(2)

(1)

AUTENTICIDADE

(5)

(2)
CAT33) “importância na
organização de indivíduos
com profissões não formais”

(2)

CAT32) “todos os
colaboradores devem manter
contato constante com os
projetos”
(1)
CAT36) “os indivíduos que
trabalham no campo,
diretamente com os projetos,
é que decidem, não a
diretoria”
CAT37) “existência de um
projeto para pagamento de
mães carentes, com filhos
pequenos, para cuidarem e
amamentarem os seus filhos”
CAT38) “quando observado
um erro, uma falha,
importante falar com o
coordenador”
(3)

(7)

(6)

(1)

(1)
CAT34) “decisão sobre os
projetos são tomadas após
diálogo com os
beneficiários”
CAT35) “existe um equipe
de líderes que tomam as
decisões mais importantes”

AUTONOMIA

Fonte: elaborado pelo autor com base em Tamayo (1996) e Serva (1997)

(3)

(1)
CAT39) “desenvolvimento
de projetos visando o bem
estar coletivo, como a saúde
e educação”
CAT40) “principal critério
para a tomada de decisão nos
projetos, são as necessidades
do indivíduo e da
comunidade”

CAT41) “liberdade de
decisão para o gestor da
área, mesmo com parecer
contrário da auditoria”

(2)

(1)

(8)

(2)

(2)

(18)
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TABELA 28 – Organização Beta – Matriz analítica: relação com o meio ambiente e racionalidade substantiva

RELAÇÃO COM MEIO AMBIENTE

SOMA
PROCESSO

AÇÃO SOCIAL E
RELAÇÕES
AMBIENTAIS

SOMA

RACIONALIDADE SUBSTANTIVA
AUTO-REALIZAÇÃO
VALORES
EMANCIPATÓRIOS
CAT46) “no
CAT47) “observação das
relacionamento com
demandas que surgem na
outras organizações, é
comunidade e que não
uma fonte inspiração para
são atendidas”
que lutem, tenha
CAT48) “as principais
coragem”
áreas de atendimento são
a saúde, educação, meio
ambiente e cultura”

ENTENDIMENTO

JULGAMENTO ÉTICO

CAT42) “origem e
encaminhamento dos
projetos ocorre na
sociedade ou
internamente”
CAT43) “crítica às
organizações que não
compreendem a
dependência, necessária,
da criança”

CAT44) “entendimento
que as empresas
lucrativas devem
devolver parte dos seus
lucros para a sociedade”
CAT45) “são realizados
convênios com o Estado
para “tirar” parte do que
foi entregue”

(2)

(2)

(1)

(2)

(7)

(2)

(2)

(1)

(2)

(7)

Fonte: elaborado pelo autor com base em Tamayo (1996) e Serva (1997)

AUTONOMIA

AUTENTICIDADE
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TABELA 29 –Organização Beta – Matriz analítica: relação do indivíduo com a organização e racionalidade instrumental
PROCESSOS

FINS

DESEMPENHO

ESTRATÉGIA
INTERPESSOAL

RACIONALIDADE INSTRUMENTAL
UTILIDADE
RENTABILIDADE

CÁLCULO

CAT49) “ter
competências nas
suas áreas de
atuação”

OBJETIVOS

RELAÇÃO DO INDIVÍDUO COM A ORGANIZAÇÃO

(1)

COMUNICAÇÃO E
RELAÇÕES
INTERPESSOAIS

CAT51) “o gestor
fala claramente que
deseja a saída de
determinado
indivíduo da
organização”

CAT52)
“direcionamento das
reuniões para um fim
desejado: “fomos
extraindo aquilo que
queríamos ouvir”
CAT53) “os
indivíduos que
participam da
liderança são vistos
como mais sábios (e o
são)”
(2)

(1)
CAT56) “o
empregado ideal dá o
máximo de si,
identificando-se com
a missão”
CAT57) “existência
de excesso de
trabalho e estresse”
CAT58) “existência
de critérios claros
para ser um
coordenador:
permanência no longo
prazo na organização,
esposar a
antroposofia, trabalho
com resultados,
manter sigilo sobre os
assuntos debatidos...”
(3)

RH

SOMA

(1)

(4)

CAT59) “as
reclamações sobre o
ambiente físico no
trabalho – mesa,
cadeira, piso, etc – é
interpretado como
uma falta de
identificação com a
missão”
CAT60) “apesar do
princípio do salário
igual na organização,
para adaptação à
realidade, a
organização defende a
diferenciação salarial
com base no
conhecimento”

(2)

Fonte: elaborado pelo autor com base em Tamayo (1996) e Serva (1997)

MAXIMIZAÇÃO
RECURSOS
CAT50) “fazer render
ao máximo os
recursos escassos,
pois o dinheiro é
valioso”
(1)

CAT54)
“transferência para o
indivíduo a busca do
seu bem estar pessoal,
através da dinâmica
dos três passos para
atingir-se o objetivo”
CAT55) “a integração
do indivíduo ao grupo
é considerado de certa
forma obrigatório,
compulsório”.
(2)
CAT61) “paciência
na dispensa de
colaboradores
identificados com a
organização, mas com
dificuldades no
desempenho de suas
funções”.
CAT62) “a
organização não
realiza empréstimos
pessoais, atendendo
orientação da
auditoria”.

(2)

(2)

(2)

(4)

ÊXITO,
RESULTADOS

SOMA

(2)

(5)

(7)
(1)

(14)
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TABELA 30 – Organização Beta – Matriz analítica: estrutura para garantir o funcionamento e racionalidade instrumental
RACIONALIDADE INSTRUMENTAL

ESTRUTURA PARA GARANTIR FUNCIONAMENTO

PROCESSOS

HIERARQUIA
E NORMAS

FINS

DESEMPENHO

ESTRATÉGIA
INTERPESSOAL

CAT64) “os
CAT63) “a
coordenadores
necessidade ou
têm papel
não de uma
importante de
hierarquia
depende do nível facilitadores na
dinâmica da
de
desenvolvimento organização, mas
esta reconhece a
das pessoas da
necessidade de
organização”
alguém bater o
martelo”
(1)
(1)

UTILIDADE

RENTABILIDADE

CÁLCULO

MAXIMIZAÇÃO
RECURSOS

CAT65) “existe
uma diretoria
“faz-de-conta”
em suas
atribuições
decisão, pois para
a organização
quem deve
decidir é quem
está envolvido no
trabalho do dia-adia”.
(1)

ÊXITO,
RESULTADOS

SOMA

(3)

CONTROLE
CAT66) “existe
uma instância na
organização
responsável
pelas decisões
mais
importantes”
(1)

DIVISÃO DO
TRABALHO

SOMA
(1)
(1)
Fonte: elaborado pelo autor com base em Tamayo (1996) e Serva (1997)

(1)

(1)

(1)
(4)
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TABELA 31 – Organização Beta – Matriz analítica: relação com o meio ambiente e racionalidade instrumental

RELAÇÃO COM MEIO AMBIENTE

RACIONALIDADE INSTRUMENTAL
PROCESSOS

FINS

DESEMPENHO

ESTRATÉGIA
INTERPESSOAL

CAT69)
“mantenedore
s exigiram
um plano
estratégico”
AÇÃO
CAT70)
SOCIAL E
“mantenedore
RELAÇÕES
s exigem
AMBIENTAIS
resultados de
curto prazo,
nem sempre
possíveis”
(2)

SOMA
(2)
Fonte: elaborado pelo autor com base em Tamayo (1996) e Serva (1997)

UTILIDADE

RENTABILIDADE

CAT71)
“mantenedores
escolhem e
pagam para o
projeto
acontecer”

CAT72)
“mantenedores
querem doar para
“coisas” e não
para pagar
pessoas”

(1)
(1)

CÁLCULO

MAXIMIZAÇÃO
RECURSOS

ÊXITO,
RESULTADOS

SOMA

(1)

CAT73)
“disputa de
recursos com
fundações”
CAT74)
“disputa de
recursos, com
outras
organizações,
devido excesso
de “causas
nobres””
(2)

(6)

(1)

(2)

(6)
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5.3.2.3 Organização Beta - Análise dos pressupostos e dos subentendidos

As análises até realizadas, sugerem que a organização Beta tende para uma racionalidade
substantiva em seus objetivos e ações, embora algumas delas sejam aparentemente
contempladas por uma racionalidade instrumental. Seria efetivamente esta organização
orientada para uma racionalidade substantiva?

Conforme indagamos quando da análise de da organização Alpha, poderia a Análise do
Discurso, nas categorias dos pressupostos e dos subentendidos (MAINGUENEAU, 1996,
GODOI, ALVES, ORLANDI), aplicadas às entrevistas realizadas com os gestores, ajudar-nos
na melhor compreensão da possíveis racionalidades presentes na organização?

Com as falas inicialmente identificadas pela Análise de Conteúdo como associadas com uma
racionalidade substantiva, buscamos compreender os possíveis discursos presentes,
procedendo para cada fala uma análise dos pressupostos e subentendidos. O resultado deste
trabalho por ser visto de uma forma mais completa no APÊNDICE Q, para as racionalidades
substantivas e no APÊNDICE R, para as racionalidades instrumentais.

Os pressupostos e subentendidos encontrados, confirmam os resultados anteriores?

Na primeira dimensão, Autotranscendência, observamos falas relacionadas à filosofia
Antroposófica da organização (CAT3) e como colocam em prática esta filosofia, através da
promoção do bem-estar coletivo (CAT9), da proteção à criança (CAT2), do combate de um
mundo de exclusão (CAT4) e das necessidades que surgem na comunidade (CAT47)
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Ainda na Autotranscendência, as falas refletem a posição da organização frente as
necessidades de seus colaboradores (CAT18, CAT19, CAT21) e do seu relacionamento com o
seu meio ambiente (CAT34, CAT40).

A organização Beta não professa claramente uma religião ou posição política, mas admite ser
inspirada pela Antroposofia, naquilo que tem de humanista, ainda que não seja determinante
na organização. De uma forma indireta, figurada, através da narrativa de uma dinâmica
realizada com todos os colaboradores, os entrevistados 1 e 3, reconhecem o quanto foi
importante para a organização discutir aspectos de sua missão.

Na dinâmica, um país foi contaminado por um vírus desenvolvido em laboratório e a única
coisa que poderia proteger era um talismã, que poderia ser construído com base nas
informações recebidas em uma sala secreta, onde poucas pessoas tinham acesso. Estas
pessoas que tinham acesso, passavam as informações para os construtores do talismã, e o
resultado deveria representar integralmente o modelo passado, podendo os construtores obter
apoio dos conselheiros. A narrativa continua, mas as associações são tão básicas e diretas com
os papéis desempenhados na organização, que pode parecer pueril (CAT3).

Acreditamos que esta visão de mundo contaminado, impingindo sofrimento as pessoas, e que
deve ser enfrentado pela ação social, é fortemente influenciada pela origem da organização há
25 anos, na esteira dos diversos movimentos sociais de esquerda, e com um componente
pessoal da fundadora, que vem da Europa, ainda jovem, para trabalhar temporariamente com
pessoas carentes no Paraná e definitivamente para lecionar em um escola ligada a pedagogia
Waldorf em São Paulo, por indicação do seu pai.
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Nesta perspectiva, quando inicia o projeto, busca a integração do seu mundo de classe média
com um outro mundo de pessoas carentes, revelando a busca de uma harmonia na sociedade
(CAT1), uma traço conservador, mas ao mesmo tempo desejando combater um mundo injusto
e de exclusão (CAT4), que expõe crianças carentes a uma vida precária (CAT2) e crianças da
classe média a uma alienação (CAT7). A instrumentalidade da ação é percebida, ainda que de
uma forma talvez mais amena, por ser desenvolvida a ação social, não simplesmente por
causa das necessidades do indivíduo, mas para adequar a realidade ao que se crê que seja o
correto.

A ação na busca deste mundo perfeito, antes da contaminação, revela-se fortemente
substantiva, pois a organização irá criticar as organizações, financiadoras de projetos, que não
compreendem que uma organização que trabalha com crianças carentes nunca será autosuficiente na área financeira (CAT43), irá ouvir as comunidades carentes sobre os seus
problemas, e não simplesmente trazendo um modelo pronto de projeto (CAT34, CAT47), irá
propor, de forma inovadora, pagar as próprias mães para cuidarem e amamentarem os seus
filhos nos primeiros meses, com os recursos que seriam gastos na creche com esta criança e
apoio da UNICEF (CAT37).

Um dos gestores entrevistados, entrevistado 1, desta organização aparentemente mais
substantiva do que instrumental, conseguiu surpreender-nos ao responder uma indagação
sobre o bem-estar do empregado. Com muita naturalidade, respondeu que nunca haviam
pensado nisto, da forma como estava sendo colocado, pois trabalhando com pessoas carentes,
ofereciam ao empregado, ao colaborador aquilo que ofereciam as pessoas da comunidade
atendida: a mesma refeição, a mesma escola, o mesmo atendimento médico (CAT18) e o
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próprio salário era calculado olhando a comunidade carente, devendo em princípio ser igual
para todos (CAT19).

Uma experiência pela qual passamos, nunca vivenciada anteriormente, a não ser em
congressos estudantis, quando jovem, foi de estar com pessoas que serviam-se de um prato de
comida e procurava um lugar no pátio, para sentarem-se debaixo de uma árvore, ou em um
mureta, para fazer a sua refeição, com a maior naturalidade possível. Talvez a nossa surpresa
com a experiência seja condicionada por um estilo de vida de classe média, mas não era algo
esperado, em uma organização com 200 colaboradores e que acaba de fechar um convênio
com o Estado para participar de um grande projeto na área de saúde, envolvendo mais 700
empregados. Mas na organização parecia ser normal e não constrangedor para todos.

A questão do salário do colaborador é um aspecto interessante da organização a ser
observado, pois existe o princípio de ser igual para todos (CAT19), mas reconhecendo que
são obrigados a diferenciar, inclusive por pressões trabalhistas, mas que a diferença entre o
menor e o maior salário não deveria ultrapassar a quatro. A própria gestora, entrevistado 1,
esclareceu que procura comparar o seu salário com o PIB mundial dividido pela população
mundial e sente paz quando verifica que está na média, e assim não estaria tirando de
ninguém.

Continuando, a entrevistada argumenta com naturalidade, que é uma questão de economia de
recursos, para que tenham mais recursos para ajudar o indivíduo carente, pois se pode pagar
menos, porque pagará mais? (CAT50) Sendo um dinheiro um recurso “precioso”, “suado”
(ganho com suor do rosto), não poderiam gastar com o que chamam “luxo” dos empregados.
Em uma fala presente na entrevista, reconhecem que pedem um sacrifício maior das pessoas
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com uma melhor formação acadêmica, mas argumenta que os recursos “são escassos” e assim
“todos deveriam ganhar o mesmo salário”.

Ora, o que parecia ser um visão de mundo mais justa, mais distributiva, revela talvez um visão
de mundo fortemente capitalista, onde os recursos são os bens valiosos para a organização e
as pessoas devem realizar os seus sacrifícios, ou aceitá-los, para que os recursos sejam
maximizados. Podemos estar tocando aqui em uma questão para a qual não existam respostas
fáceis, mas devemos considerá-la na avaliação das possíveis racionalidades presentes na
organização.

Finalizando a abordagem da dimensão de Autotranscendência, observamos que a hierarquia
na organização Beta existe, mas não é rígida, e reflete aquilo que a organização entende
como o bem-estar do colaborador: respeito a pessoa e possibilidade de participação com
novas idéias (CAT18), sendo por esta razão, mais substantiva. Existe na organização funções
hierárquicas, com responsabilidades técnicas ou com competência definidas, exercidas pelos
coordenadores de áreas, mas existe pelo menos duas funções, exercidas por pessoas com
outras funções, mas que têm uma ênfase no indivíduo como pessoa. Falamos aqui dos
conselheiros e orientadores (CAT11, CAT15), os primeiros oferecendo apoio pessoal nas
várias áreas da vida e o segundo acompanhando mais o desenvolvimento do indivíduo dentro
da organização, inclusive em atividades de oficinas, consideradas terapêuticas e importantes
no desenvolvimento integral da pessoa, equilibrando, nas palavras do entrevistado 3, “o
pensar, sentir e sentir” (CAT15).

A dimensão de Autopromoção é pouco representativa de uma racionalidade substantiva, como
era de se esperar, pois com esta dimensão estão relacionados valores organizacionais de

244

competência e poder (OLIVEIRA E TAMAYO, 2004), fortemente instrumentais. Aqui
encontramos esclarecimentos sobre a implantação de um plano estratégico (CAT29) e sobre a
existência de uma equipe de líderes, onde participam também os fundadores, responsável
pelas decisões mais importantes e pelo futuro da organização (CAT35).

O plano estratégico foi uma exigência dos financiadores dos projetos, e a organização
encaminhou a sua implantação para que os recursos continuassem chegando, mas ao
implantá-lo buscou, nas palavras da fundadora, humanizá-lo, por considerá-lo guerreiro
demais, e consciente dos perigos de rigidez. A implantação do plano, garantido o fluxo de
recursos, e a adaptação, humanizando-o, revela uma racionalidade substantiva em seu fim, e
instrumental em seu meio (CAT29). Quanto a existência de uma equipe para as decisões
importantes, trata-se de fato, ao nosso ver, de um mecanismo de proteção da organização, e a
participação neste núcleo de decisões não é pela função desempenhada, mas por convites que
o núcleo faz para o colaborador (CAT35).

Pode acontecer, como foi possível observar, que um coordenador com um papel importante
dentro da organização não fazer parte deste grupo, enquanto uma outra pessoa, com uma
formação e responsabilidade aparentemente mais simples, é convidada para o grupo. Estas
pessoas para fazerem parte deste grupo seleto devem fazer parte da coordenação dos núcleos e
para fazer parte da coordenação dos núcleos deve atender requisitos básicos, tais como ser
aberto para a Antroposofia, ter planos de permanecer por um tempo maior na organização, ter
um trabalho de campo reconhecido e disponibilidade para horas adicionais de trabalho,
olhando toda a organização (CAT58).
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A dimensão de Abertura a mudança, pela teoria de valores agrega os valores organizacionais
de Autonomia e Bem-estar, revelando pela análise das assertivas, uma racionalidade
substantiva no bem-estar e ambas racionalidades em Autonomia.

Nesta dimensão encontramos falas relacionadas ao trabalho em equipe (CAT12, CAT13), à
hierarquia (CAT 25, CAT26), ao processo de decisão (CAT30, CAT32, CAT36), à seleção e
encaminhamento de projetos (CAT14, CAT32, CAT42) e ao relacionamento com o meio
ambiente (CAT44, CAT44, CAT45, CAT46).

Conforme apresentamos na dimensão de Autotranscendência, a organização Beta tem um
modelo de hierarquia não rígido, com vários grupos de discussões e decisões, e muitas
questões são resolvidas, conforme entrevistados, ao longo do processo de discussão (CAT13).
Como decidem sobre a seleção de projetos? Nas palavras do entrevistado 3, a base é o
entendimento e todos podem propor e discutir os projetos. Em todas as equipes que decidem,
inclusive na principal equipe, “guardiã” dos princípios da organização, a base é que enquanto
existirem dúvidas, a discussão continua (CAT14). O entrevistado 2 falou da discussão de
aceitar ou não os convênios na área de saúde, onde existindo medos em razão do tamanho do
projeto, e que discutiram até não ser possível chegar a um consenso e somente neste caso
admitiu-se ir para o voto, como uma última opção.

A variedade de reuniões, em diversos níveis, na verdade parecem desempenhar um papel de
filtros, com o envolvimento direto dos principais gestores, de tal forma, que as questões são
diluídas ou resolvidas nos vários caminhos onde passam. Este fato foi observado no processo
de aprovação da pesquisa que realizamos, pois foi necessário uma aprovação inicial do
principal gestor e depois seguiu para um dos níveis para ser efetivamente aprovado. Na equipe
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que decidia, com a presença do pesquisador e sua orientadora, o pedido poderia ter sido
recusado, mas ao ser encaminhado sem restrição pelo gestor, também presente, traz consigo
uma forte influência deste gestor.

Para a fundadora da organização, entrevistado 2, a hierarquia existente na organização acaba
sendo um modelo intermediário entre “um sistema autoritário, piramidal”, definido por ela
como um modelo onde “alguns mandam e tanto faz se sabem ou não fazer ou não”, e um
“muito democrático, onde você nunca chega numa decisão” (CAT25).

E dentro deste

“modelo” de caminhar entre os dois extremos, surgem propostas para trabalhar nos projetos
com os inícios e meios, deixando em aberto os fins para serem discutidos em equipe,
significando que os gestores tomam iniciativas (CAT12).

A prática deste discurso revela-se nem sempre substantiva, como observamos na fala sobre
uma dinâmica de integração, onde surgem expressões como “fui direcionando para aquilo que
queria ouvir” ou “eles [colaboradores] montaram [o mural] e formos extraindo” (CAT52).
Quando da entrevista e consultando a transcrição, pareceu-nos que esta prática é muito mais
uma opção do gestor, do que uma ação deliberada da organização, contrária aos seus
objetivos. Ainda assim, deve ser considerada a fala como uma manifestação de um
racionalidade instrumental.

Ao tratar da hierarquia na organização, lembramos da frase “pode parecer para o mundo
exterior que há uma hierarquia marcante, mas internamente ela é neutralizada” (RODRIGUES
E ALVES, 2003, p. 5) utilizada para caracterizar uma organização substantiva. Só que nesta
organização a frase parece-nos fazer sentido, mas ao contrário, apesar de muitos aspectos
substantivos já observados, pois existe uma diretoria não remunerada, como toda organização
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sem fins lucrativos, que responde legalmente e assina pela organização, mas efetivamente
esta diretoria nada decide (CAT65). Uma representação da estrutura da organização pode ser
observada na FIGURA 8, com destaque para a coordenação dos núcleos e para o que chamam
de “metas ampliadas” e “metas da associação”, reuniões de equipes onde efetivamente as
decisões acontecem. A diretoria e o conselho, que respondem legalmente pela organização,
aparecem em uma área periférica, como a área de comunicação e a administração.

Existe um acordo não escrito, que as decisões são tomadas pelos colaboradores envolvidos
com os projetos, com o trabalho de campo (CAT36) e através dos orientadores e conselheiros
a organização cuida para que os líderes e suas equipes, ainda que envolvidas com atividades
administrativas como o levantamento de recursos, não se distanciem dos projetos (CAT30,
CAT32).

Para que um indivíduo possa participar da coordenação de um dos núcleos, existem dois
caminhos: ser convidado ou manifestar o seu interesse. A prática de possibilitar ao indivíduo
manifestar-se sobre os seus anseios parece estar relacionada a uma racionalidade substantiva,
permitindo um envolvimento mais direto, e claro, em seu processo de crescimento na
organização. Por outro lado a razão da negativa às expectativas do colaborador parecem não
ser suficientes claras, e na entrevista observamos certa insatisfação, e a indagação sobre
porque determinado colaborador é escolhido e outro não. O que nos parece é que esta é uma
dinâmica de seleção de líderes, facilitando o conhecimento das “ambições” do colaborador,
sendo útil para a organização, sem um ganho substancial para o pretendente, principalmente o
preterido (CAT16).
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Na mesma direção, mas não buscando somente a identificação de líderes, observamos nas
falas sobre as dinâmicas desenvolvidas em grupos, que o colaborador é desafiado a
manifestar-se sobre como “se vê” e como gostaria “de se ver” na organização, revelando uma
abertura da organização com os seus anseios e necessidades. Neste ponto, parece-nos que a
ação da organização é mais substantiva, pois diante de impasses como “como faço para mudar
de área” ou “como chegar a ser líder”, assume que não tem todas as respostas ou soluções
prontas (CAT17).

Conforme falamos anteriormente, a organização Beta surgiu na década de 70, em um período
de ditadura e ao mesmo tempo de efervescência política, e um dos seus principais objetivos,
nas palavras do entrevista 3, é o desenvolvimento integral do ser humano, levando-a atuar na
área de educação, saúde, cultura, desenvolvimento social e meio ambiente (CAT8, CAT48), e
assim entende estar promovendo o bem-estar de comunidades menos favorecidas (CAT9),
conforme já analisado anteriormente.

E aqui, mais uma vez, observamos que a organização busca um caminho intermediário, como
na “união de dois mundos” (CAT1) ou como em um modelo de hierarquia que não seja
autoritário ou “caoticamente” (nossa interpretação) democrático (CAT25), não desejando ser
paternalista ou assistencialista, como outras organizações tradicionais, e ao mesmo tempo
reconhecendo os “limites do indivíduo” (CAT10). Que limites são estes? O entrevistado 3
explica este limite, lançando mão e ao mesmo tempo revisando o clássico “dar a vara e
ensinar a pescar”, pois indaga: “como aplicar este princípio com crianças de seis e sete anos”?
Na mesma linha, o entrevistado 2 critica as organizações que defendem que um projeto,
mesmo com crianças, deve ser um auto-sustentável (CAT43), conforme vimos anteriormente
na dimensão de Autotranscendência.
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A questão da “humanização” dentro da organização parece constituir uma prioridade e
devemos entendê-la à luz das críticas ao processo de adaptação do indivíduo ao ambiente
urbano, implicando na perda de valores considerados básicos pela organização, tais como a
religião e a cultura (CAT5). Duas falas são importantes para o entendimento desta questão: a
busca de um “empregado ideal” que humaniza os “processos”, com criatividade e integra-se
ao grupo (CAT23) e o gestor que segue os princípios e as diretivas da organização, mas tem
liberdade para decidir diante de situações pessoais mais complexas, mesmo não seguindo
recomendações de uma auditoria (CAT41).

Em seu relacionamento com o meio ambiente a organização deseja ser fonte de inspiração
(CAT46), critica as empresas por não devolverem, em recursos, parte do que recebeu da
sociedade (CAT44), e o Estado por não devolver, em benefícios, parte do que arrecada
(CAT45).

Nesta organização, a inspiração aparece relacionada à coragem para acreditar, para iniciar e
continuar um trabalho. Como o tema de ser referência aparece em mais de uma entrevista, e
não exclusivamente na organização Beta, parece existir um desejo de influenciar outras
organizações sociais, com uma conexão com o valor de Poder de Schwartz (1992), mas
principalmente expressa no fator Prestígio organizacional de Oliveira e Tamayo (2004), o
qual revela uma busca pela organização de “prestígio, admiração e respeito da sociedade por
causa da qualidade dos seus produtos (idem, p. 137). Esta ligação com Poder, trazendo um
significado instrumental, parece emergir somente sob a inspiração da análise do discurso
(CAT46).
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A crítica às empresas que não devolvem em recursos os benefícios recebidos da sociedade,
como um empregado bem preparado, de qualidade (CAT44) se faz, “porque a empresa não
entendeu, bem entendido”, na fala do entrevistado 2, que “não está fazendo nenhum favor”
em contribuir, pois na verdade ela, empresa, e as ONGs, “são braços de uma mesma
sociedade”, e que “responsabilidade social não se reduz a mobilizar os seus funcionários para
pintar um pedaço de muro”. Esta visão crítica, principalmente da fundadora, parece-nos surgir
como um “sopro”, no melhor estilo das organizações de esquerda da década de 70. Os
organismos financiadores de projetos querem realmente ouvir estas reflexões? Pelo tom de
confissão, a própria entrevistada parecia saber que não, mas os recursos são necessários para
continuar... Seria uma reedição de Fernando Pessoa, parafraseado por Caetano Veloso,
citando os navegadores antigos que diziam, “navegar é preciso, viver não é preciso”?

Mas se o Estado, como a empresa, não devolve, ou devolve mal, aquilo que arrecada bem, a
organização irá planejar “tomar” estes recursos, através dos convênios, ainda que
reconhecendo os perigos, pois um único convênio fez com que o quadro de empregados
passasse de 200 para 700. Nas entrevistas existem falas reconhecendo este perigo, ou seja, o
perigo de ser “engolida”, “incorporada” pelo próprio Estado (CAT45).

A dimensão de Conservação, segundo a teoria de valores, representa “valores que dão ênfase
à auto-restrição, preservação de práticas tradicionais e proteção da estabilidade” (OLIVEIRA
e TAMAYO, 2004, p. 131), e a ela estão relacionados os valores organizacionais de Tradição
e Conformidade.
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As falas que compõem a dimensão de Conservação, na pesquisa, tratam de liderança (CAT24,
CAT27, CAT38), contratação de colaboradores (CAT22) e de dois objetivos básicos da
organização, o resgate de valores dos indivíduos (CAT5) e a união de dois mundos (CAT1).

Na organização Beta o coordenador é quase sempre, apresentado como um líder facilitador ,
que promove o diálogo, é aberto às necessidades dos indivíduos e trabalha em equipe
(CAT11, CAT64, CAT68) , revelando uma racionalidade substantiva. Ao mesmo tempo, os
que fazem parte da equipe do coordenador, devem procurá-lo sempre que surgem os
problemas, e esta orientação é de tal forma forte na organização, que aqueles que tentam
resolver os problemas sozinhos ou com outros colaboradores, não consultando o coordenador,
são vistos como fazendo “fofoca” (CAT24, CAT39). A mudança do entendimento inicial para
uma racionalidade instrumental, é completa quando observamos a relação aparentemente
natural, mas que aqui interpretamos como construída, do colaborador com o coordenador do
seu núcleo.

Para o entrevistado 3, o seu coordenador é um líder que merece de tal forma a sua confiança,
que mesmo não entendendo algumas decisões tomadas, fica tranqüila que não precisa
entender, pois com certeza aquilo está sendo feito, decidido por causa de um bem maior, e
alguém precisa bater o martelo (CAT27).

Na fala sobre o resgate dos valores básicos do idnivíduo (CAT5), o entrevistado 1 sugere que
os indivíduos quando saem do campo para a cidade perdem os seus valores básicos, religiosos
e culturais, seguido de um processo de exclusão social. O papel da organização seria o de
resgate destes valores, mas aí vemos um problema: não é oferecida ao indivíduo a
possibilidade de comparar e escolher aquilo que poderia ser o melhor, pois a visão parece ser
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que o indivíduo perdeu algo bom quando saiu do campo para a cidade, sem ganhar nada em
troca. Seria isto de fato, ou a organização deveria aprofundar com a comunidade a discussão?

O objetivo de “juntar os dois mundos” de classes diferentes trata inicialmente do convívio
social, mas aqui parece-nos que o foco está nas crianças e adolescentes da classe A, pois as
crianças carentes são apresentadas como emancipadas, ajudando os pais em tarefas
domésticas, contribuindo com a renda da família, enquanto as crianças com pais pertencentes
a uma classe com recursos, é alienada desta realidade social e dependentes quase que
integralmente. Se o objetivo aqui é a emancipação das crianças da “classe A”, a racionalidade
caminha para um sentido instrumental, pois a fala é sobre ajudar as crianças carentes (CAT1).

Sobre a contratação de colaboradores, a organização busca pessoas com afinidade com os
princípios humanistas da Antroposofia, e com isto, além de priorizar os princípios humanistas
na área social, consegue preservar a identidade da organização. Quando a organização inclui
nos critérios de seleção e promoção dos colaboradores princípios Antroposóficos, limita
aqueles que ainda que capacitados para a área social, seguem outros princípios filosóficos ou
religiosos (CAT22).

Considerando que as análises de conteúdo anteriores indicavam relativa persistência de uma
racionalidade substantiva, ainda que presente também uma racionalidade instrumental, e
agora os subentendidos da análise do discurso, podemos afirmar, ainda que parcialmente, que
a organização Alpha apresenta ainda uma predominância da racionalidade substantiva?
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Com base nas análises realizadas, percebe-se na organização Beta a presença de uma
racionalidade substantiva, como esperado inicialmente. Esta racionalidade está associada à
dimensão de Autotranscendência através do fator Preocupação com a coletividade,
identificado na pesquisa.

Além da associação da racionalidade substantiva com a dimensão de Autotranscendência, ,
verificou-se também uma forte associação, pelo número de falas, com a dimensão de Abertura
a mudança. O que poderia explicar nesta organização a manifestação de uma racionalidade
substantiva com forte conexão com objetivos e ações inovadoras, como previa inicialmente
Prof. Tamayo, quando da qualificação do projeto?

Uma das possíveis respostas a questão talvez esteja relacionada a origem e ao tempo de
fundação da organização. Esta organização foi organizada em 1970, período da ditadura
militar, por iniciativa de uma pedagoga, que através de tardes recreativas com crianças
carentes, teve contato com os pais destas crianças e os seus problemas comunitários. Por
lecionar em uma escola de pedagogia Waldorf, ligada à Antroposofia fundada por Rudolf
Steiner, também chamada de Ciência Espiritual (SETZER, 2005), buscou envolver as crianças
e seus pais na solução dos problemas da comunidade.

O trabalho inicial da organização Beta está relacionado a um período caracterizado por
repressão e controle, e onde surgem associações de moradores de bairros, cunhadas com a
expressão “movimentos sociais”, com preocupações locais que afetavam a vida dos
moradores de bairros e periferias das grandes cidades. Estas associações eram toleradas pelo
regime autoritário, por aparentemente não oferecerem ameaças ou questionamentos aos
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centros do poder, como era o caso dos movimentos sindicais (FERNANDES, 1994;
ADRIANO, 2002).

Este tipo de uma relação ambivalente com o Estado, dependendo em parte dos seus recursos e
aos mesmo tempo atuando em áreas desprezadas por ele, parece ter contribuído para que a
organização Alpha desenvolvesse e sedimentasse aos longo de 25 anos um perfil aberto às
mudanças e incrustado nas comunidades atendidas.

5.3.3 Organização Gamma

5.3.3.1 Análise descritiva

A média dos fatores para a organização Gamma, apresenta 5 fatores variando de 4,129 a
4,887 e um único fator com uma média de 3,817. Segundo o questionário aplicado, o
empregado deveria responder para cada assertiva, pensando no quanto a organização descrita
se parecia com a sua organização, variando de 6, “é muito parecida com a minha
organização”, até 1, “não se parece em nada com minha organização” (TABELA 32)

Pelos ordenação dos fatores acima, a organização Gamma apresenta nas duas primeira médias
a dimensão bipolar Autotranscendência versus Autopromoção, significando que ao mesmo
tempo que enfatiza valores que orientam o relacionamento cotidiano com indivíduos,
próximos e da comunidade, busca também desenvolver a sua competência e do empregado. A
seguir a dimensão de Conservação destaca-se com os fatores Relações Sociais e Respeito à
hierarquia e aos costumes, os quais destacam regras de convivência na sociedade, tais como
lealdade e cortesia, aliadas a um respeito a hierarquia e aos costumes (TABELA 32).
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Tabela 32 – Organização Gamma: os fatores da EVOTS e suas médias
Ordem

Fatores identificados na
pesquisa

Médias

1o

Preocupação com a
coletividade(F3)

4,887

Dimensões
bipolares de
Schwartz (1992)
Autotranscendência

2o

Competência
organizacional(F1)

4,681

Autopromoção

3o

Relações sociais (F5)

4,483

Conservação

4o

Respeito à hierarquia e aos
costumes(F4)

4,225

Conservação

5o

Bem-estar do
empregado(F2)

4,129

Abertura a mudança

6o

Comportamento adequado
no trabalho(F6)

3,817

Conservação

Fonte: elaborado pelo autor

Quando do cálculo da média, considerando as dimensões bipolares, observa-se que a
dimensão de Autotranscendência com média de 4,887, é seguida por Autopromoção com
média de 4,681, Conservação com média de 4,175 e Abertura a mudança com média de 4,129
(TABELA 33).

Tabela 33 – Organização Gamma: as dimensões da EVOTS e suas médias
Ordem

Médias

1o

Dimensões bipolares de
Schwartz (1992)
Autotranscendência

2o

Autopromoção

4,681

3o

Conservação

4,175

4o

Abertura a mudança

4,129

4,887

A dimensão de Autopromoção é representada pelo fator de Competência organizacional, o
qual pode ser relacionado com o tipo motivacional de Realização, tendo como objetivo o
“sucesso pessoal por meio de demonstração de competência de acordo com padrões sociais”,
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sendo a performance competente “necessária para que os indivíduos sobrevivam e para que
grupos e instituições atinjam seus objetivos de forma bem-sucedida” ((SCHWARTZ, 2005, p.
25).

Resumindo, todas as médias da organização encontram-se abaixo de 5,0, e somente o fator
organizacional Comportamento adequado no trabalho apresenta uma média inferior a 4,0.

Para a organização Gamma não foi possível a realização das entrevistas com os gestores, pois
em diversas ocasiões e utilizando diversos canais e indicações recebeu-se sempre uma
negativa do responsável pela autorização na organização. O que poderia explicar este
comportamento arredio da organização e das organizações contatadas inicialmente? A
resistência a pesquisa seria por falta de tempo, disponibilidade ou reflete uma postura das
organizações do Terceiro Setor ao ambiente?

Esta organização fundada em 1994, e atuando na área de educação e jovens, faz parte de uma
nova geração de organizações surgidas após o fim da ditadura militar, com o seu papel mais
claramente explicitado para a sociedade e com a colaboração do Estado, antigo opositor e
controlador, participam da democratização da sociedade, na produção de bens e serviços e na
promoção de valores éticos. Por outro lado, em parte devido ao grande crescimento do
número de organizações, ocorre a partir da década de 90 uma forte disputa entre as
organizações, pelos recursos do Estado e dos órgãos internacionais, como o Banco Mundial
(TENÓRIO, 2001).

Observou-se também, com base nos questionários e no site da organização, que dos 30
colaboradores pesquisados, nove têm mestrado ou doutorado e do corpo diretivo, dez pessoas
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têm o doutorado ou estão cursando e cinco têm o mestrado ou estão cursando. Com este perfil
de escolaridade, espera-se mais ainda uma abertura para a realização da pesquisa.
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6 CONCLUSÕES

Este estudo teve como objetivo principal buscar compreender as relações entre os valores
organizacionais e as racionalidades, tendo como proposição que à dimensão de
Autotranscendência

está relacionada uma racionalidade substantiva; à dimensão de

Autopromoção está relacionada uma racionalidade instrumental e às dimensões de Abertura à
mudança e Conservação, ambas racionalidades.

Para verificação das possíveis relações entre valores organizacionais e racionalidades,
buscamos primeiramente identificar os valores organizacionais fazendo uso da pesquisa
quantitativa, para o que foi necessário adaptar a escala de valores organizacionais do IPVO
(OLIVEIRA, TAMAYO, 2004) tendo em vista atender a especificidades das organizações do
Terceiro Setor.

A escala adaptada, aqui denominada Escala de Valores Organizacionais para o Terceiro Setor
(EVOTS), constituiu-se de seis fatores, diferentemente do IPVO, conforme segue:
Competência organizacional, Bem-estar do empregado, Preocupação com a coletividade,
Respeito à hierarquia e aos costumes, Relações sociais, Comportamento adequado no
trabalho.

Estes

fatores

apresentaram-se

relacionados

às

dimensões

bipolares

de

Schwarts(1992), teoria na qual Oliveira e Tamayo (2004) se basearam, estando com ela em
acordo.

A cada um dos fatores identificados e às dimensões bipolares correspondentes foram
identificadas racionalidades relacionadas respondendo ao problema de pesquisa.
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Encontramos fortes indícios da relação entre a racionalidade substantiva e a dimensão de
Autotranscendência, e entre a racionalidade instrumental e a dimensão de Autopromoção,
conforme a proposição inicial da pesquisa.

Da mesma forma notamos que ambas as racionalidades estão subjacentes a dimensão
Abertura à Mudança versus Conservação. Porém, aqui surgiram indícios de que a presença de
uma ou outra racionalidades depende da organização analisada, já que uma das organizações
estudadas (Alpha) mostrou-se mais instrumental do que a outra (Beta), em seus objetivos e
ações em relação à dimensão de Conservação; enquanto que a outra (Beta), mais substantiva
em seus objetivos e ações em relação à dimensão de Abertura à mudança.

Outro aspecto que chamou-nos a atenção diz respeito a relação entre as racionalidades e às
funções de valores.

A organização Alpha além de mais instrumental que a Beta no que se refere a Conservação,
também se revelou mais instrumental que substantiva na sua relação com os indivíduos, na
estrutura que garante o seu funcionamento, assim como na relação com o meio ambiente
natural e social, sendo que a racionalidade substantiva encontrada com relação ao
estabelecimento de objetivos fica restrita aos objetivos expressos, não parecendo contemplar a
prática da execução.

A organização Beta, por sua vez aparece mais substantiva do que instrumental em suas ações
no que se refere tanto à relação com o indivíduo, como quanto à sua estrutura, e na relação
com o meio mostra-se tanto substantiva quanto instrumental.
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Assim também, observando as racionalidades com as funções de valores, a organização Alpha
aparenta uma maior racionalidade instrumental e a organização Beta uma maior racionalidade
substantiva.

Por fim, os resultados evidenciaram que uma organização (Alpha) mostrou-se mais
instrumental, enquanto que outra mais substantiva (Beta), e a relação de valores com
racionalidades nas dimensões e nas funções de valores, permitiu-nos compreender melhor
onde a racionalidade se manifesta de forma mais clara na organização.

E aqui uma reflexão se coloca: o que poderia influenciar uma organização a apresentar-se
orientada principalmente por uma racionalidade substantiva, enquanto que a outra pela
instrumental?

Aspectos relacionados à história das organizações, orientação religiosa/espiritual e processos
de controle, como a estrutura hierárquica e de processo decisório, parecem poder explicar,
ainda que em parte, esse fenômeno.

Na organização Alpha a racionalidade instrumental da dimensão Conservação surgiu
relacionada principalmente no que se refere ao respeito à hierarquia e aos costumes. Esta
associação de racionalidade instrumental com Conservação talvez possa ser explicada pela
origem da organização em 1928, em um contexto de forte controle do Estado das chamadas
“organizações sociais”, controle este através de leis e da liberação de recursos.
Desenvolvendo basicamente um trabalho assistencial ao longo dos anos e dependente até hoje
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dos recursos do Estado — 65% da receita em 2003 —, a organização, ao que parece,
desenvolveu uma forte hierarquia, a qual é usada para preservar os seus objetivos iniciais.

Outro fator que pode explicar também parte desta relação de valores instrumentais com
Conservação, refere-se à questão religiosa. Esta é uma organização de origem evangélica e
que preservou ao longo dos anos sua identidade, e no Brasil, historicamente, talvez como
herança da ditadura de Vargas e da militar, os evangélicos “votaram” regularmente com o
governo e têm um forte sentido de “obediência às autoridades constituídas”.

Portanto, é provável que uma origem religiosa, com uma forte hierarquia "parecida com a
hierarquia de mercado, de organizações lucrativas", e a preservação de uma trabalho social
com sentido assistencial, possa explicar os resultados nesta organização.

E no caso da organização Beta? O que poderia explicar a presença de uma racionalidade mais
substantiva?

Aqui também a origem da organização talvez possa esclarecer a associação. Esta organização
surgiu pelo trabalho de uma pedagoga nos difíceis anos da década de 70, quando o Estado
controlava mais um vez as organizações que trabalhavam na área social, mas principalmente
as organizações políticas, e sendo tolerante com as organizações sociais que buscavam
solucionar problemas das comunidades mais carentes, desde que não assumissem críticas
diretas ao regime militar. As organizações que surgiram neste período buscavam dar suporte
social aos mais carentes, ao mesmo tempo que mantinham relativa distância com o Estado,
buscando preservar a sua liberdade.
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No caso da organização Beta, existe também um componente próximo do religioso, mas não
assumido como tal. Como os fundadores, ainda presentes na organização, seguem os
princípios da Antroposofia e esta defende princípios espiritualistas, aceitando a existência de
um mundo não somente físico; estes princípios espiritualistas acabam integrando a
organização, os quais são reforçados pela adoção da pedagogia Waldorf, também ligada à
Antroposofia.

A hierarquia desenvolvida na organização, também ajuda a explicar a relação de uma
racionalidade substantiva com a dimensão Abertura à mudança, pois o modelo adotado
procura distribuir o processo decisório entre várias equipes, e ao núcleo central compete
preservar os princípios e os valores da organização.

Observando as duas organizações, concluímos que nas organizações podem existir fatores que
irão influenciar para que uma racionalidade substantiva ou instrumental seja mais presente na
dimensão Abertura à mudança ou na dimensão de Conservação.

Notamos, portanto, que independentemente das organizações serem mais ou menos orientadas
para racionalidade substantiva ou instrumental no que se refere à dimensão Abertura à
Mudança versus Conservação, as duas organizações nas quais a análise foi possível, não se
apresentaram ambas com a mesma tendência,

isto é, orientadas para a racionalidade

substantiva ou instrumental, mas uma revelou uma tendência mais para substantiva (Beta),
enquanto, que outra mais instrumental (Alpha).
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Ainda que autores importantes defendam que as ONGs são por sua natureza mais
substantivas, ou fiquem decepcionados quando descobrem uma racionalidade instrumental em
suas pesquisas com Fundações, parece-nos que talvez não seja assim, ainda que gostaríamos
que fosse; da mesma forma, quem diz que estas organizações são tanto substantivas quanto
instrumentais parece ter razão, mas talvez a conclusão mais importante neste trabalho é que
apesar de serem do Terceiro Setor, podem ser tanto mais substantivas quanto mais
instrumentais, pois ser instrumental não é inerente portanto ao setor privado, e parece
depender da história da organização, do contexto em que se desenvolve, e quais interesses
possam estar servindo.

O caminho metodológico da pesquisa quantitativa permitiu identificar os valores das
organizações selecionadas, e suas associações com as dimensões bipolares de Schwartz
(1992), mas para compreendermos as possíveis racionalidades fez-se necessário o uso da
pesquisa qualitativa.

Na pesquisa qualitativa, a análise de conteúdo permitiu-nos a explicitação das possíveis
racionalidades, presentes nas falas dos entrevistados e nas assertivas da escala adotada
(EVOTS). Com o auxílio da análise dos pressupostos e subentendidos, ainda que como um
primeiro ensaio, foi possível observarmos as falas entendidas como substantivas e em alguns
casos, entendermos as possíveis racionalidades instrumentais presentes no implícito.

Ainda quanto à análise dos pressupostos e subentendidos, esta permitiu um desenvolvimento
crítico maior em relação às falas apresentadas pelas organizações, oferecendo um suporte
teórico para uma melhor compreensão das organizações como um todo. De forma consciente,
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e com uma posição mais crítica, ainda que sendo uma primeira tentativa de aplicação de uma
análise inspirada na Análise do Discurso, foi possível olharmos as organizações de uma
forma diferente, inclusive quanto a sua própria história.
Conhecer portanto racionalidades associadas a valores demanda uma complementariedade de
métodos, contemplando métodos qualitativos que extrapolem o estudo das aparências.

O fato de estudar valores e racionalidades, independentemente de ser uma ONG ou não, nos
ajuda a compreender as organizações? A resposta é positiva, pois esta pesquisa permitiu não
somente compreendermos melhor as organizações selecionadas, mas o mesmo modelo
quantitativo e qualitativo poderá ser empregado em outras organizações, alternando-se a
EVOTS com o IPVO de Oliveira e Tamayo (2004), e assim explicitando os valores
organizacionais e as racionalidades também de organização que não as ONGs.

Reconhecemos as limitações deste trabalho de pesquisa, e podemos citar um número ainda
insuficiente de dados para uma validação estatística da Escala de Valores Organizacionais
para o Terceiro Setor (EVOTS), e o não domínio de toda a complexidade da Análise do
Discurso, mas existem também avanços, principalmente na elaboração de uma primeira
versão da EVOTS e na proposta de uma matriz de análise integrando as funções de valores de
Tamayo (1996) e as racionalidades de Weber (1999), com as aplicações em campo de Serva
(1997).
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As limitações e avanços indicam que este trabalho de pesquisa poderá ter continuidade, com
novas pesquisas em um número maior de ONGs, e comparando estes resultados com
pesquisas em outros tipos de organizações.
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